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T ill min lärare professor Werner Söderhjelm ber jag att 
få frambära min djupa tacksamhet för alla de upp-

slag jag av honom mottagit, för det livgivande intresse, 
med vilket han följt mitt arbete, för de råd och den hjälp 
han i så rikt mått skänkt mig. 

Tillika önskade jag för professor Yrjö Hirn uttrycka 
min varma erkänsla för allt det jag under min studietid 
fått mottaga av hans undervisning. 

Det är mig även en glädje att uttala min tacksam-
het till professor Esaias Tegnér i Lund, som välvilligt till-
låtit mig att för mina studier utnyttja språkprovsamlin-
garna till Svenska Akademiens ordbok, till d:r Josua 
Mjöberg, som vänligen stått mig bi med råd och meto-
diska anvisningar, till d:r Fredrik Böök, vars föreläsnings-
serie över ,,det romantiska" skänkt mig djupt värdefulla 
impulser, till d:r Ruben G: son Berg, som under ett hastigt 
sammanträffande meddelat mig synnerligen nyttiga litte-
raturhänvisningar. Till samtliga medlemmar av redak-
tionskommitte'n för Svenska Akademiens ordbok står jag 
i tacksamhetsskuld för den utomordentliga vänlighet, med 
vilken de underlättat mina studier i materialsamlingen. 

Ursprungligen var det min afsikt att i detta arbete 
behandla endast Runebergs lyriska och episk-lyriska dikt-
ning. Emellertid visade det sig under arbetets gång, att 



denna plan var i någon mån oorganiskt tänkt; för att 
vinna helhet blev det nödvändigt att taga även de rent 
episka dikterna i betraktande. Härigenom kom materialet 
att omfatta Runebergs diktning i dess helhet med undan-
tag av psalmerna och ,Kungarne på Salamis", vilka verk 
ju till sin stil rätt väsentligt avvika från skaldens alstring 
i övrigt. Måhända har likväl materialets vidlyftighet 
medfört vissa olägenheter. Jag har sålunda sett mig 
tvungen att i vissa avseenden inskränka undersökningens 
fullständighet, och har därvid bl. a. avstått från att 
behandla ordställningen, som tidigare varit föremål för 
en rätt utförlig studie av prof F. Gustafsson, ävensom 
versifikationen, vilken, då metriken utvecklat sig till en 
specialvetenskap, kan anses ligga på sidan av mitt forsk-
ningsområde. 

Citaten i mitt arbete följa den 1861 utgivna, av 
Runeberg själv genomgångna editionen. Avskrifter av 
otryckta ungdomsdikter hava av professor Söderhjelm vän-
ligen ställts till mitt förfogande. 

Helsingfors i april 1915. 
Ruth Hedvall. 
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Inledning. 

En jämförelsevis vid uppfattning av stilbegreppet har 
legat till grund för föreliggande arbete. Stilen är för mig 
icke endast det språkliga uttrycket i trängre bemärkelse, 
framträder icke endast i yta och form utan även i vissa 
egendomligheter i innehållet. Begreppet växer och vidgas 
då vi söka nå fram till dess kärna. Bakom formen står 
en föreställningskomplex, vars beskaffenhet måste under-
sökas. Formen ger konstnärligt uttryck åt en fantasibild, 
och karaktären eller stilen hos denna bild betingar dik-
tarens uttryckssätt. Även poesins stoff har sin stil, olika 
för olika epoker och för olika diktare. Denna stoffets stil 
bör även undersökas. 

Jag skall söka förtydliga detta med ett exempel: Det 
torde kunna statistiskt fastslås, att färgord förekomma oftare 
hos nyromantikerna än hos pseudoklassikerna. Men för 
att förklara detta måste vi gripa in även på det stoffliga 
området. Företeelsen står naturligtvis i samband med att 
romantikens landskap var av helt annan art än pseudo-
klassicitens. Romantiken älskade att skildra intressanta, 
färgade belysningar, som förändra de naturliga färg-
valörerna, medan 1700-talspoesins landskap, åtminstone 
det som vi finna i den tidigare, av all romantik ännu 
oberörda pseudoklassiska diktningen, vanligen låg i ofärgat, 
nyktert dagsljus. Och vilket intresse har det egentligen 
att konstatera vad varje läsare vet förut: att ängarna äro 
gröna och himmeln blå. 



2 Inledning. 

Någon uttömmande, koncis definition av stilbegreppet 
har knappast givits, men flere forskare ha kraftigt hävdat, 
att stilen icke blott är någonting yttre. 

Sålunda yttrar Barat 1): Un style pokique est tout 
une conception de la posie, et il ne saurait y avoir 
revolution dans le style, s'il n'y a revolution dans Vid& 
qu'on se fait de la pcAsie." Elster finner att stilen är 
den konstnärliga gestaltningen av ett givet stoff 2) Tillika 
betonar han, ”dass sich der Stil nicht allein auf die äussere 
Form, nicht auf die Oberflächenerscheinung der äusseren 
Gebilde erstreckt, sondern dass er bis in ihren innersten 
Kern eindringt und sich auch in mannigfaltigen Eigentilm-
lichkeiten des Inhalts kundgibt." Det senare citerade 
yttrandet innebär i själva verket en konsekvent utveckling 
av tanken i den ovan anförda definitionen. Ty fråga vi 
oss vilket ,,det givna stoffet" är, blir svaret, att det är 
konstnärens själsinnehåll, skapat av alla de intryck han mot-
tagit i livet, att sålunda redan i begränsningen och valet 
av stoff för dikten den konstnärliga gestaltningskraften 
är verksam. Vi må tänka på, huru skalden i en natur-
skildring kan ge uttryck åt sitt innersta känsloliv, huru 
han i en skarpt och objektivt tecknad gestalt, måhända 
en som han mött i hävderna, kan finna form för sitt eget 
väsen eller en sida av detta. 

En uppgift på stilforskningens område tvingar givetvis 
till en rätt hög grad av skematisering. Stilens skiftningar 
äro oändliga likasom personlighetens. Det är väl denna 
skematisering som kommit många fint uppfattande litteratur-
forskare att med en viss motvilja betrakta den moderna 
stilforskningens metoder. Och gärna må det erkännas, 
att de viktigaste resultaten, de känsligaste och finaste 
karakteristikerna knappast frambringas med hjälp av ske- 

Le style pofflque, Prgace p. III. 
Prinzipien der Litteraturwissenchaft I, s. 417. 
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maliska kategorier och statistik. Men även om den nyare 
stilforskningens metoder sällan förmå leda oss till ett svar 
på frågan ”vad?", må vi dock erkänna att de stundom 
kunna ge ett svar på frågan ”huru?". Diktens verkan och 
även de psykologiska förutsättningar, ur vilka konstverket 
uppstått, äro frågor, för vilka stilforskningen står i någon 
mån främmande, men om diktarens medel kan den ge 
oss någon upplysning. Dock kunna vi icke heller i detta 
hänseende av det metodiska förfaringssättet vänta färdiga 
resultat. Ur de skematiska kategorierna måste växa fram 
andra kategorier, som icke mer äro skematiska utan 
levande, vilka som sammanhållande element ha ett för 
diktaren eget drag. De döda siffrorna måste utmönstras 
och endast det bli kvar, som står i levande samband med 
stilens karaktär. Men sker detta, då kan även stilunder-
sökningen fördjupa och vidga vår uppfattning av diktens 
väsen. 





, 

I. 



Runebergs poetiska uppfattningssätt. 

Den första tillblivelsen av den inre formen stod för 
Runeberg såsom det viktigaste momentet i en dikts födelse. 
Det är denna första skapelseprocess han brukar beteckna 
med uttrycket ,,få en dikt på trådarna". Han betraktade 
icke såsom 1700-talets akademiker de poetiska enskild-
heterna såsom det väsentliga i dikten, utan det väsentliga 
var för honom helheten. i) 

Vi skola i detta kapitel i någon mån söka klargöra, 
av vilken art Runebergs grepp på den poetiska uppgiften 
var, huru den inre formen uppstod. Det är naturligtvis 
i de flesta fall omöjligt att åstadkomma en exakt utredning 
av denna fråga. Forskningen rör sig här på ett område, 
dit främmande blickar endast mycket ofullkomligt kunna 
tränga. I enskilda fall kan man väl ha stöd av någon 
uppgift om huru idén till en dikt uppstått, men detta är 
naturligtvis undantag. Vanligen gäller det att av inre skäl 
söka sluta sig till den poetiska idéns utveckling, och detta 
kan ske endast osäkert och trevande. För att vinna en 
uppfattning om Runebergs stil är det dock nödvändigt att 
vi först söka bilda oss en föreställning om hans poetiska 
uppfattningssätt. 

i) J. Mjöberg framhåller, att det väsentligen nya i det stilideal, 
som förverkligas av Herder och Goethe, i svensk litteratur av roman-
tiken och Runeberg är det, att för dem poesin är ett stycke organiskt 
helt. (Stilstudier i Tegnérs ungdomsdiktning, sid. 23, 24.) — Jfr Runeberg, 
recensionen av Sveriges anor" : „Det är först och främst med allt 
skäl en oeftergiflig fordran af ett skaldestycke, att det skall i sig sluta 
och uttrycka en helhet, det vill säga, att för detsamma bör finnas 
som herrskande princip en idé förklarad i det samfälta och förklarande 
det enskilda — — —." E. S. I, sid. 287. 
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Utvecklingen av Runebergs poetiska uppfattning fram-
träder måhända klarast, om vi först betrakta två dikter från 
olika tid, vilka behandla likartade uppgifter. ,,Till den 
ålderstegne" och ,,Den gamle" erbjuda tillfälle till en sådan 
belysande jämförelse: den förra är skriven omkring 1829, 
den senare antagligen 1836. De två dikterna äro konci-
perade på alldeles olika sätt. ,,Till den ålderstegne" ut-
vecklar en tanke, som belyses genom olika jämförelser och 
bilder. Diktens grundide är att åldringens liv är fullt av 
skönhet och ro, och till denna tanke hänföra sig de skif-
tande bilderna, av vilka en liknar åldringens värld vid en 
kväll, då stjärnorna tändas, en annan liknar den gamle 
vid seglaren, som går i hamn. ,,Den gamle" ger där-
emot en enhetlig bild. Diktaren ser åldringen framför sig, 
enkelt och omedelbart känner han vördnaden inför den 
gamle gripa sitt sinne, och så börjar dikten med bilden 
,,En konung syns den gamle mig". Ur detta uppslag 
växer hela dikten organiskt fram. 

I Runebergs första diktsamling finnas flere dikter, 
vilka i likhet med ,,Till den ålderstegne" såsom samman-
hållande element ha en tanke eller ett abstrakt begrepp. 
Så t. ex. ,,Vårmorgonen". Det är en naturskildrande dikt, 
men skalden har utgått icke från en levande bild, en 
enhetlig vision utan från det abstrakta begreppet ,,vår-
morgon". Detta begrepp uppenbarar sig i en mängd 
tavlor, som radas upp den ena efter den andra. Sålunda 
skildras först soluppgången, så skogen, så fältet med sin 
gröna brodd. Slutligen personifieras det abstrakta be-
greppet våren och framträder på scenen i en vagn, dragen 
av svanar. Runeberg följde här litterär tradition: Creutz' 
,,Sommarqväde" och Gyllenborgs naturskildrande dikter 
äro konciperade på alldeles samma sätt.1) — Vad som 

1) Jfr G. Ca str e n, F. M. Franz&I, s. 84: „Också naturskildringen 
i öfrigt skiljer sig hos honom (Franz&I) från den franskklassiska. Denna 
dikt var beskrifvande, reflekterad naturmålning, där stämningen kom 
fram blott medelbart. Successivt uppräknade man olika detaljer." 
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varit den innersta utgångspunkten för ”Vårmorgonen" kan 
naturligtvis inte avgöras. Det kan nog ha varit någon av 
de tavlor, som finnas i dikten. Men skalden hade inte 
ännu tillräcklig poetisk gestaltningsförmåga att skapa en 
dikt av endast denna vision utan att förallmänliga, gene-
ralisera. Därför saknar den inre formen helhet; den enhet 
dikten har är logisk, inte poetisk. 

I ,Hvad jag är säll" är det också en allmän tanke 
eller möjligen känsla, som utgör det sammanhållande 
elementet, men här synes denna tanke även ha utgjort 
utgångspunkten för dikten. Denna utgångspunkt var 
emellertid någonting abstrakt. Med olika motiv ur sinne-
världen har därför skalden sökt ge liv och gestalt åt sin 
tanke, men alla dessa bilder göra intryck av att vara 
någonting utifrån tillkommet, någonting uppsökt. För 
Runeberg var det icke ur en abstrakt tanke en verklig 
dikt uppstod. ,Därför skildrar han bäst vad han ser och 
känner, medan hans abstrakta konceptioner alltid förete 
någon brist", yttrar Söderhjelm. 1) 

Redan i den första diktsamlingen finnas dock även 
dikter, som synas ha fötts av en varm och levande fantasi-
bild. Det är så Runebergs bästa dikter ha uppstått. 

Från molnens purpurstänkta rand 
Sjönk svanen lugn och säll, 
Och satte sig vid elfvens strand 
Och sjöng, en Juniqväll. 

Helt visst ger denna strof den konstnärliga utgångs-
punkten för ”Svanen". Och det har gått så, som det 
nästan alltid tyckes gå, när en levande, vacker vision ter 
sig för Runebergs inre öga: i samma ögonblick fördjupas 
den, upptar i sig associerande föreställningar, blir ofta sym-
bolisk, får i varje fall en större och djupare innebörd än 
den för en rationalistisk uppfattning har. Den vita svanen 

1) W. Söderhjelm, J. L. Runeberg II, s. 528. 
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på älvens strand är Apollos strålande fågel, som i sin sång 
ger uttryck åt allt det, som drömmer outsagt över älvens 
guldbestrålade vatten, i skuggan under björk och al; sva-
nens röst är landskapets egen röst, som en gång får ord. 

En fullt bestämd, klar situation är det också som låtit 
”Den väntande" uppstå. Det är icke diktens uppgift att 
skildra den väntandes känslor, det är att skildra situationen. 
Landskapet, iakttaget med den väntandes nervösa intresse 
för alla detaljer, står strålande i aftonglans för vårt öga. 
Och även denna dikt bestyrker, att den inspiration, som 
växte fram ur någonting klart, sinnligt uppfattat, var 
mäktig att skapa starka dikter. 

Andra samlingens dikter ha oftast sin utgångspunkt 
i en situationsbild. Bondgossen", ”Tjensteflickan", ,, Jägar- 
gossen", alla ge de först och främst en situation. 

I Idyll och Epigram-dikterna framträder tydligast, mest 
så att säga renodlat det för Runeberg karakteristiska i det 
poetiska uppfattningssättet. Det poetiska i dessa dikter 
ligger helt och hållet i uppfattningen. Det är som om 
diktaren medvetet avsade sig alla effektmedel, som stå 
honom till buds. De flesta av de små dikterna äro orim-
made, metern är så enkel som möjligt, bilderna äro spar-
samma och skalden avstår från alla reflexioner. Han 
framställer helt enkelt en situation, en liten scen. Och 
Runebergs dikt har i allra högsta grad det, som man 
kunde kalla situationens gratie. Han älskar och har för-
måga att teckna linjesäkra bilder: någon eller några 
gestalter plastiskt vackert och graciöst givna. De antika 
skalderna hade väl varit hans läromästare i detta avseende. 
Det plastiska behaget över scenerna med Nausikaa i 
Odysseen eller med Hektor och Andromake i Iliaden har 
väl knappast någonsin senare överträffats. 

Den stämning idyllepigrammen ge är på en gång 
enkel och sammansatt. Genom att situationen är given 
med en sådan omedelbarhet, en sådan enkel objektivitet, 
klinga alla de över- och undertoner med, som ljuda i det 
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verkliga livet, men som sällan tränga fram i dikten, emedan 
de knappast kunna uppfattas och fångas under det stadium 
av medveten reflexion, som en dikt måste passera under 
sin väg till ljuset. Bortom den lilla bilden höra vi liksom 
bruset av livets ström. Med kärleksfull hand har diktaren 
format sina gestalter, unga människor med läppar som 
blomma och skälva och ögon, som strålande tala om 
halvmedvetna drömmar, kraftiga, knotiga arbetsgestalter 
som bonden Paavo med handen sänkt mot plogen. Men 
då de gestalter dikterna ge ha glidit förbi, stiga andra 
fram, och vi tycka oss se en bild av människornas van-
dring mot graven under den susande poppeln. Men ,,i 
poppelskuggan springa barnen" och kring graven blommar 
marken som förr. Ur de bilder Runeberg ger, i ,,Idyll 
och Epigram" likaväl som i Fänrik Ståls Sägner, löser sig 
ett medvetande om det typiska i allt som sker. I ,,Idyll 
och Epigram" är det typiska allmänt mänskligt, i Fänrik 
Ståls Sägner är det nationellt. 

Utifrån inåt -- så arbetar Runeberg bäst. Vi se det-
samma då vi betrakta hans större dikter; vi se huru 
han lyckas då han går den vägen, vi se huru han miss-
lyckas då han söker sig fram längs den motsatta. -- I 
,Svartsjukans nätter" vill han skildra ett lidande; det gäl-
ler alltså att ge gestalt åt någonting rent psykiskt. Men 
han lyckas ej. Bilder och scener jaga varandra i dikten, 
men vi känna ständigt att skalden sökt dem; de ha icke 
i diktens födelsestund stått levande för hans blick. 

De flesta av Runebergs större episka dikter synas ha 
till utgångspunkt bilden av en miljö, en miljöstämning, 
alltså en yttre, så att säga objektiv stämning, som för 
honom var en inspirerande kraft. 1) Sålunda har han i 
,,Elgskyttarne" utgått från miljöstämningen. Han visar 
oss den finska allmogen i dess hem och ute på snöiga 

1) Jfr Mortensen, ,Runebergs förebilder än en gång", Samlaren 
1908, sid. 161. 
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stigar. Han har väl icke så mycket fördjupat ämnet, men 
han har dock skapat en frisk och levande dikt och ställ-
vis även gett ett djupare perspektiv, bortom det yttre 
visat oss det inre. 

Berättelsen att Runeberg fick id&I till ,,Hanna", då han 
en gång i ett fönster såg en rund, vacker arm kasta skott-
spolen, är kanske inte sann, men den har inre sannolikhet. 
I varje fall ger även ”Hanna" föreställningen, att miljön för 
skalden varit det ursprungliga. Miljöskildringen inleder 
också dikten: 

Glad midsommarens qväll ren nalkades. Solen i vester 
Strålade klar och kastade ljus på den landtliga prestgåln, 
Der uråldrig den låg vid den speglande viken af insjön. 

I den yttre idyllen har så skalden diktat in den inre. 
Det förefaller som om Runeberg även i ,,Julqvällen" 

velat ge episk form åt någonting sett, velat ge en land-
skapsstämning ett motsvarande psykiskt innehåll. Det är 
ett heroiskt drag över själva det landskap Pistol skildrar 
för herrgårdens unga fröken: 

Lyssnar han, hör han furornas sus i den vintriga stormen; 
Längtar han stundom att se en lefvande varelse, söker 
Ensam, liksom han sjelf, den ströfvande vargen hans boning. 
Nalkas han fönstret och ser, hur verlden synes iderute, 
Ser han att himmelen går omsider till möte med jorden . . 

Det är en utomordentligt gripande landskapsbild 
Runeberg har gett i Julqvällens" skildring av de vänliga 
ljusen i herrgårdens fönster och de tragiska, snöiga mar-
kerna runt omkring, de ödemarker ur vilka Pistols gestalt 
stiger fram. I dennes historia och personlighet bli skogs-
vidderna epik. 

Så ha nästan alla Runebergs större episka dikter 
vuxit fram ur en bild av miljön, medan de lyriska och 
episklyriska oftast ha till utgångspunkt en situation. Det 
har sålunda t. ex. påvisats, att en gravyr, som ger en 
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bild av Adlercreutz, ledande en drabbning har haft bety-
delse vid konceptionen av dikten ,,Adlercreutz" 1), medan 
bilder av Napoleon ha påverkat skalden då ,,Sandels" 
diktades. 2) Också vid skapandet av dessa dikter har så-
ledes det primära varit en synbild. Men i några andra 
av Sägnerna synes det, som om redan i det första upp-
slaget en etisk synpunkt varit dominerande. Detta är fallet 
t. ex. med den bekanta utgångspunkten för ',Fänrikens 
marknadsminne" 3): ,,Och jag bär min hatt på hufvut, 
bär du, gubbe, din också". Måhända var dock denna 
rad, redan då den först formades, uttryck för en situations-
bild, som stod klar för skaldens fantasi. Jag betonar än 
en gång, att vi här stå inför ytterst komplicerade och 
ömtåliga frågor, som det vore förmätet att söka behandla 
detaljerat. Men beträffande utvecklingen av själva iden 
till Sägnerna betraktade såsom ett helt, ha vi ett ytterst 
intressant dokument, som bekräftar, att gången även här 
varit den, som vi ha ansett i allmänhet vara karakteristisk 
för Runeberg. Han skriver 1838: ,, Det sista finska kriget 
erbjuder konstnären många taflor af intresse . . . Lokalen, 
folklynnet, det patriarkaliska i armens organisation, i sol-
datens förhållande till befälet, allt är egendomligt och 
målande." 4) Även här var alltså miljöstämningen det ur-
sprungliga. Det etiska, det patriotiska elementet i Säg-
nerna växte fram då skalden fördjupade sig, levde sig in 
i denna miljö. 

När vi söka göra oss en bild av Runebergs poetiska 
uppfattningssätt, framträder det vidare för oss såsom karak-
teristiskt, att han även inom lyriken ständigt skapar figu-
rer. Det är ett helt galleri av ofta rätt prägnant tecknade 

Fänrik Ståls Sägner med inl. och komm. av R. G:son Berg 
o. Ivar Hjertn, II, sid. 241. 

Jfr Söderhjelm, a. a., II, sid. 369 och Berg o. Hjertn, 
a. a., II, sid. 79. 

Strömborg, B. A. IV 3, sid. 158 och Söderhjelm, a. a., II, 
sid. 329-330. 

E. S. I, sid. 332. Jfr Söderhjelm, a. a., II, 312. 
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gestalter: bondgossen som fäller träd i skogen och undrar 
om han skall söka sig ett hem i staden, roddaren på väg 
till sin flicka, jägargossen med sin vemodiga längtan efter 
flickan, som bor bortom skogar och fjäll, och så den andra 
glada jägaren med sin snara som aldrig är tom — ,och 
flicka lyder fogelns namn, — och snaran är min famn". 
Så har Runeberg skapat många unga kvinnogestalter, som 
stiga fram och bli levande i de visor de sjunga eller 
tänka vid sitt arbete: tjänsteflickan som vid spinnrocken 
drömmer om nästa söndagsmorgon, då hon får träffa sin 
käraste, flickan som åt den trogna poppelskuggan anför-
tror sin ånger över sin egen hårdhet, sjömannens flicka, 
som när seglet håller på att försvinna beslutsamt torkar 
sina tårar ,,att min mor ej märker spåren", den unga 
skönheten, som redan hunnit bli litet trött på all hyll-
ning. 1 denna böjelse att skapa figurer ligger det en 
tendens till epik. 

Den situation dikterna framställa förutsätter ofta en 
liten förhistoria, som framgår av dikten. Även på grund 
härav kunna Runebergs lyriska dikter sägas ha i viss mån 
episk karaktär. Ett sådant episkt drag har t. ex, ,,Iivem 
styrde hit din väg". I ,,Den enda stunden" bestämmer 
det berättande draget helt diktens byggnad, fastän tonen 
är skälvande lyrisk. 1 ',Fänrik Ståls Sägner" framträder 
fullt utvecklat det för Runeberg utmärkande i detta av-
seende: dikterna äro episka, figurskildrande och situations-
tecknande, men tonen är lyrisk. 

Sedan Runeberg funnit sig själv som skald, sedan 
hans skaldskap nått en viss mognad, är hans poetiska 
uppfattningssätt realistiskt. Jag använder här ordet i den 
betydelse Fr. Böök gett det 1), och betecknar därmed, att 
han utgår från realiteten, icke från en idé.I denna rea-
listiska uppfattning ligger något, som skiljer honom från 
de flesta av hans samtida bland svenska skalder. Tegnérs 
bästa och för honom mest karakteristiska dikter, t. ex. 

1) Svenska studier, sid. 59. 
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,,Sången", ,,Elden", ,,Skaldens morgonpsalm" äro helt id6-
dikter, intellektuella stämningsdikter, smyckade med skif-
tande bilder. ,,Reichtum an rasch wechselnden Bildern 
verstärkt . den geistigen Charakter eines Gedichts, weil 
durch den raschen Wechsel der anschauliche liehalt jedes 
einzelnen der Bilder hinter der gemeinsamen Idee zuräck-
gedrängt wird", yttrar en stilforskare. 1) Detta är sant, 
men en annan uppställning av satsen kunde också göras: 
det är endast idédikten som har behov av och kan an-
vända de talrika, skiftande bilderna. Id6-1 kan klä sig i 
tusen olika gestalter, men den dikt, som vill ge åskådlig 
verklighet grumlas endast genom talrika jämförelser. Så-
lunda står den Tegn&ska stilens bildrikedom i samband 
med att en id& ett intellektuellt element för skalden ut-
gjort det primära. 

Atterbom och de andra romantikerna sökte stämnin-
gen, bortom tingen sökte de deras själ. Och så blev för 
dem den yttre världen som ett genomskinligt medium, 
som icke hade form, endast en färg, som bestämde fär-
gen av den stämning, den själ, som skalden såg bakom 
denna förandligade värld och som han i sin dikt ville 
återge. Det var ett slags symbolik, men en symbolik som 
i hög grad försummade symbolens utgångspunkt. Sym-
boliserande uppfattning är såsom ovan antytts i rätt hög 
grad egen även för Runeberg, men den hindrar honom 
icke att egna uppmärksamhet åt det reella. 

Närmast stod väl Franzén honom. Hos den äldre 
finländske skalden finnes det något av samma respekt för 
verkligheten som hos Runeberg. I hans dikt finna vi 
ofta som utgångspunkt ett fast grepp på det reella. Dock 
förekomma bland Franzéns dikter rent idealistiska koncep-
tioner oftare än hos Runeberg, och symboliken är vanli-
gen mera medveten, konstnärligt verkningsmedel mera än 
uppfattningsform. 

1) G. Miiller-Gschwendt, Gottfried Keller alslyrischer Dichter, 
sid. 111. 



Kompositionen. 

Runebergs sätt att komponera har i hög grad fångat 
intresset hos nästan alla de forskare, som sysselsatt sig 
med hans skaldskap. Såväl de flesta mera betydande 
enskilda dikters komposition som Runebergs kompositions-
sätt i allmänhet har analyserats och karakteriserats, främst 
av Söderhjelm. Det är min avsikt att här giva endast en 
översikt av vissa kompositionsprinciper, som vi möta i 
Runebergs diktning. 

En dikts byggnad är naturligtvis främst beroende av 
den poetiska uppfattningen, av det sätt på vilket den 
poetiska idhi växt fram hos skalden. Då idhi har inre 
helhet blir diktens komposition fast och sluten och orga-
nisk. Det var på denna punkt Runebergs konstnärliga 
krav voro mest stränga och medvetna, det var mot brister 
i detta avseende hans kritik mest skoningslöst riktade sig 
— vi erinra oss t. ex. recensionen av ,,Sveriges anor". 1) 
Reda och plan är i allmänhet i hög grad utmärkande för 
hans egna dikter; däremot kunna vi finna att planen i 
vissa av hans ungdomsdikter är väl abstrakt och schema-
tiskt logisk. Det finnes t. ex. dikter, i vilka en fråga först 
framställes till besvarande, varefter diktaren logiskt och 
metodiskt med hjälp av antiteser leder sig fram till ett 
ett svar. Så är ungdomsdikten ,,Försynen" byggd. 2) 

„Här följer nu den hedniska tidens lof. Hvarför det kom, när 
det kom och ej strax, eller förr, eller efter millioner dylika verser, som 
de föregående, är svårare att bestämma, än hvarföre min inledning var 
blott två strofer lång — — --." E. S. I, sid. 292. 

Söderhjelm har påpekat, att denna dikt är påverkad av Choraeus' 
„Dygdens hopp", som har en liknande antitesisk planläggning. 
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Diktarens ungdom röjer sig här även i en viss osäkerhet 
i planläggningen; då han redan synes ha hunnit fram till 
sitt svar, återvänder han till utgångspunkten och går samma 
väg en gång till. — I ,,Till den ålderstegne" har en lik-
nande plan blivit utförd med stor bravur. Först formu-
leras frågan, som här riktas till en bestämd person och 
icke, såsom hos akademikerna oftast är fallet, slungas ut i 
luften. ,,Sörjer du en tid som är förfluten" frågar diktaren 
den gamle — mera abstrakt logiskt uppställd skulle den 
ha lytt: är det värt att sörja den flydda ungdomen? Här-
efter skildrar diktaren först ålderdomens mörka sidor och 
sedan framhålles den rikedom, som dock tillhör ålder-
domen: själens jordiska bekymmer ha flytt och evighe-
tens skönhet har öppnat sig för den gamles blick. Efter 
detta kan diktaren fastslå att ålderdomens lycka är långt 
högre och renare än ungdomens. Till slut bringar skalden 
den ålderstigne sin hyllning: ,,Hell dig gamle . ." Pla-
nen är som synes mycket fast, och dikten har även en 
verkningsfull retorisk höjdpunkt i den i bilder formade 
skildringen av ålderdomen såsom en afton med lysande 
stjärnor. 

Även i vissa andra dikter avser skalden att med en 
viss logisk följdriktighet utveckla en poetisk idk; så t. ex. 
i ,Den gamles hemkomst", i ,,Barndomsminnen", i ,,Ung-
domen". 

,,Den väntande" är klart, koncist, retoriskt verknings-
fullt komponerad, stämningen stiger och sjunker i en 
utomordentligt säkert uppdragen linje. Skemat, som här 
icke är byggt på logiska grunder, är dock kanske alltför 
konstrikt och beräknat, dikten har måhända icke den 
omedelbarhet vi söka hos en lyrisk dikt. Detta ,,förgäves", 
som följer strax efter den retoriska höjdpunkten och 
betecknar att kurvan börjar sänka sig, verkar måhända 
ett grand beräknat. 1 ,,Färd från Åbo" är kompositionen, 
såsom Söderhjelm framhållit, även något skematisk, ”plan 
lagt till plan". Dispositionen karakteriseras av en växling 

2 
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av berättande, skildrande partier och reflekterande, rent 
lyriska delar. 

I jämförelsevis få lyriska dikter är kompositionen 
byggd på kontrastverkan. Till dessa fåtaliga dikter hör 
,,Det ädlas seger". Det är troligt, att pseudoklassicitetens 
förkärlek för denna poetiska effekt här har påverkat Rune-
berg. Den första hälften av dikten är egnad åt skildrin 
gen av det ondas välde; den senare åter åt skildringen 
av det ädla. „Till min sparf" är byggd på motsatsen 
,,du har icke . . . men du har". Den lilla dikten är givet 
vis mycket enkelt komponerad; i varje strof ställas mot-
satserna mot varandra: den yttre fulheten mot den inre 
skönheten. Naturligtvis spelar kontrastverkan i någon 
mån in i ett flertal dikter, t. ex. ,,Den gamles hemkomst", 
,,Barndomsminnen" o. a., men överhuvud torde man dock 
kunna säga, att kontrasten icke är karakteristisk för kom 
positionen av Runebergs lyriska dikter. Sålunda är det 
jämförelsevis sällan han begagnar greppet att låta mot-
satserna belysa varandra. Endast en motsats har större 
betydelse i skaldens lyriska diktning — motsättningen, 
mellan naturens eviga livskraft och människolivs och män 
niskoödens obeständighet. Denna motsättning bestämmer 
kompositionen i ett par av Runebergs vackraste lyriska 
dikter, ',Saknaden" och det lilla idyllepigrammet ,,Lutad 
mot gärdet stod". I ',Saknaden" uppfattas den kalla vinter-
stämning, som inledningsstrofen skildrar, först symboliskt 
— „ja, ute ser jag vinter blott, och inne likaså"  men 
så betonas motsatsen: vintern i naturen skall vika för 
våren, men kölden i flickans hjärta skall ligga „lika öds-
lig qvar". I ,,Lutad mot gärdet" framträder motsatsen i 
två parallellsituationer: först se vi två unga gestalter i ett 
höstligt landskap, blommorna på marken ha vissnat, 
ängarna äro slagna, men på den unga flickans kinder 
blomma llrosor och liljor" som förr. Så se vi ett vår 
landskap, men gossen står ensam vid gärdet; flickan lig-
ger ,,i jordens famn". 
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Känslan för den motsättning Runeberg i dessa dikter 
betonat växer innerst upp ur en djup och levande känsla 
för en inre väsenslikhet mellan naturens liv och männi-
skornas liv och ur den känsla för det symboliska i allt 
yttre liv, vilken var karakteristisk för Runeberg. Endast 
den, som djupt och personligt känt, huru krafterna i hans 
eget väsen äro desamma, som varje år låta naturen om-
kring honom slå ut i blomning, kan med så djupt vemod 
känna den mänskliga förgängligheten såsom motsats till 
naturens oförgängliga livskraft. 

Inom Runebergs episka diktning har kontrasten av-
sevärt större betydelse än inom den lyriska. Särskilt i 
Sägnerna finna vi ofta verkningsfulla dramatiska mot-
sättningar och en kontrasterande scen förbereder ofta de 
betydelsefullare momenten. Vi skola senare återkomma 
till detta. 1) 

Den symboliska uppfattningen av yttre företeelser 
bestämmer kompositionen av flere lyriska dikter. I första 
diktsamlingen ha vi sålunda »Flyttfoglarne". »Lärkan" 
kan måhända föras till samma grupp: skalden övergår 
till att betrakta fågelns liv såsom ett slags symbol eller 
bild för det liv, efter vilket han längtar. I andra dikt-
samlingen äro »Talltrasten" (samma motiv som i 'Lärkan'), 
»Ynglingen" (jullen som driver för vinden betraktas såsom 
bild för våra tankar), »Vid en källa" och »Törnet" byggda 
i huvudsak på samma sätt. 1 »Vårvisa" i tredje dikt-
samlingen bestämmes likaledes kompositionen av den 
symboliska uppfattningen av motivet: likasom fågelskarorna 
lockas av våren och värmen, så komma »vingade englar" 
till ett hjärta som värmts av kärlekens makt. Symboliska 
dikter äro även »Blomman" och »Höstsång". 

I en del andra dikter ha vi, om icke egentligen 
symbolik, dock en något likartad övergång från konkret 

1) Jfr sid. 23 o. 26, 27. Jag har ansett det lämpligast att i ett 
sammanhang behandla „Sägnernas" komposition. 
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till abstrakt, från yttre till inre. I dikten ,,Morgonen" 
skildras först morgonen och dess skönhet, så övergår 
dikten till att prisa morgonens glädjebringande makt: 

Engel från det fjerran höga, 
Hvarje väsens blida vän, 
Gryning! har ett mulnadt öga 
Mött din ljusa anblick än? 

Den kompositionsform, som synes låta Runebergs 
poetiska uppfattningssätt mest omedelbart framträda, är 
dock den, som vi ha t. ex. i ,,Bondgossen". Inlednings-
strofen ger en situationsbild — vi se en gosse som fäller 
träd i skogen. Till denna bild sluter sig så en hymn till 
hembygden, hemkänslan i den vrå av världen, i vilken vi 
växt upp. Diktens bondgosse, sysselsatt med sitt tunga 
arbete, tecknad mot fonden av ett finskt landskap, blir 
representant för den fosterlandskärlek, som växer upp ur 
det starka medvetandet att det finnes en bygd, ,,där lifvets 
haf oss gett en strand", en fast punkt som bildar centrum 
i vår värld. Det är Runebergs strävan att överallt se de 
stora linjerna, som tar sig uttryck i böjelsen att i den 
enskilde se representanten för någonting större. 

I ,,Tjensteflickan" utgöres utgångspunkten, liksom i 
,,Bondgossen", av en situationsbild. Likasom den tidigare 
nämnda är hela dikten i monologform. Fortsättningen, i 
vilken tankarna gå från ögonblickets situation, har icke 
den vida syftning som i ,,Bondgossen": den formar sig 
blott till en annan liten situationsbild. — ,Jägargossen", 
,,Helsningen", ,,Sjömansflickan" äro byggda på ungefär 
samma sätt som de ovannämnda dikterna. De äro mono-
loger, i vilka den första strofen ger situationens yttre drag. 

I denna kompositionsform och i den, som bygger på 
symbolen, synes Runeberg ha gett det mest omedelbara 
uttrycket af sin poetiska uppfattning. Detta dispositions-
sätt tillhör den tid då han redan mognat som skald; han 
fann det icke omedelbart. Vi ha sett, att Runebergs 
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tidigare dikter äro uppbyggda efter en mera abstrakt logisk 
princip; de sönderfalla i flere olika avdelningar. Såsom 
Söderhjelm har framhållit, är dock en viss skematism ut-
märkande för Runebergs lyrik i allmänhet. Den mycket 
medvetna uppmärksamhet Runeberg egnade kompositionen 
ledde måhända i denna riktning, ,,Den fullständiga episka 
klarhet, med hvilken Runeberg älskade att framföra sin 
poetiska id& var egnad att lätt föra honom öfver till en 
viss skematisering", yttrar Söderhjelm. 1) 

Runebergs episk-lyriska diktning var från början på-
verkad av folkdiktningen. Dennas inflytande röjer sig 
även i kompositionen, i den böjelse för parallellism, som 
framträder i Runebergs episk-lyriska dikter. 2) Det är i 
,,Idyll och Epigram" parallellismen först användes som sti-
listiskt verkningsmedel. Så är t. ex. ,,Flickan kom ifrån sin 
älsklings möte" komponerad i tre parallella avdelningar. 
Också flere av de små dikterna om endast några rader 
äro uppbyggda i parallellsatser; så t. ex. 

Vid en flickas fönster stod en gosse, 
Trenne långa qvällar på hvarandra, 
Klappade och bad att dock bli insläppt. 
Första qvällen fick han hot och bannor, 
Andra qvällen fick han ord och böner, 
Tredje qvällen fick han fönstret öppnadt. 

Parallellismen åstadkommes i allmänhet så att flere —
vanligen tre — situationer, som i något avseende likna 
varandra, skildras med ungefär samma ord. I något av-
seende äger åter en förändring eller utveckling rum. 
Denna framträder skarpare, då den avtecknar sig mot en 
oförändrad bakgrund. Men naturligtvis har parallellismen 
även andra konstnärliga uppgifter än att låta stegringen 

a. a. I, sid. 352. 
Jfr Söderhjelm, a. a. I, sid. 335. 
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starkare framträda. Den ger dikten en prägel av monotoni, 
som kan vara konstnärligt verkningsfull; sålunda fördjupar 
den i dikten om bonden Paavo intrycket av berättelsen 
om det sega, oförtröttade arbetet, den tåligt burna, sent 
lindrade nöden. I Grafven i Perho", särskilt i den scen, 
där bröderna den ena efter den andra gå in till fadern, 
för att taga skulden på sig, blir genom parallellismen in-
trycket av avlägsen sägen starkare, på samma gång som 
den envisa kraften hos diktens gestalter framträder. 

I andra samlingen „Idyll och Epigram" är satsparal-
lellism rätt vanlig; däremot framträder mindre tydligt 
parallellism, då det gäller själva indelningen av dikterna. 
Endast „Tre och tre" och Mötet" ha tydlig parallellism. 
Dock har detta grepp även senare betydelse för komposi-
tionen i Runebergs dikter, fastän det ej så tydligt fram-
träder såsom skema. 

I ”Molnets broder" ha vi en tydlig treledad paral-
lellism. 1) Intrycket av likformighet mellan de olika av-
delningarna framkallas även i denna dikt delvis genom 
det formella. Inledningsorden till de olika partierna ge 
tiden, dygnets gång; avslutningsfraserna likna också var-
andra. Av de verser, som ge tiden, ha vi tvenne serier, 
av vilka vardera innehålla tre avdelningar. I den första 
serien följa parallellsatserna omedelbart efter varandra: 

Dager blef, och solen steg på hvalfvet, 
Men blott tvenne väcktes nu i torpet, 
Stugan reddes, morgonbrödet frambars, 
Men blott tvenne stego fram till bordet, 
Middag blef och ingen tredje syntes. 

Sedan ha vi scenerna i den skövlade bondgården, i 
prästgården och slutligen i kyrkobyn. Parallellismen mellan 
dessa scener markeras genom formen för de tidsuppgifter, 
som ges för var och en av dem: 

1) Jfr Söderhjelm, a. a. I, sid. 379. 
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Solen stod re'n skogens toppar nära, 
Innan närmsta gård han tröttad nådde. 

Solen skymdes ren af skogen fjerran, 
När han, delad mellan hopp och ängslan, 
Hann den gård, der kyrkans herde bodde. 

Aftonrodnan var dock bleknad redan, 
Innan kyrkobyn han hinna kunde. 

Avslutningsfraserna till scenen i bondgården och till 
den på kyrkogården lyda: 

När den gamle hört det sista ordet, 
Stod han upp, som om han hvilat länge. . . . 

När den gamle hört det sista ordet, 
Gick han ut, som om från glöd han ilat. . . . 

Likheten mellan dessa två scener markeras ytterligare 
genom ett par fraser: 

Tom och ödslig, lik en tall på heden, 
Der en skogseld gått med härjning öfver, 
Syntes nu den fordom rika gården; 
Men i stugan satt värdinnan ensam. 

Sköflad syntes nu den stora gården, 
Tom och ödslig, lik en afklädd holme, 
Sedd från träskets is en vinterafton. 
Men i stugan satt vid muren ensam, 
Trött af år, den gamle knekten Klinga. 

Även i fråga om bilder, i uppräkningar och dylikt, ha vi 
i ,Molnets broder" treledad parallellism i) så t, ex.: 

Så var byn att se i rök och aska, 
Som ett stjernehvalf af skyar härjadt, 
Så låg kyrkan bortom byn på kullen, 
Som en ensam stjerna mellan molnen, 
Så låg tystnad öfver ödenejden, 
Som ett månsken öfver kala hösten. 

1) Se Söderhjelm, a. a. I, sid. 379 och Berg o.HjerUri, a. a. II, 
sid. 26. 
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Även i de egentliga Fänrik-Ståldikterna kan måhända 
en viss parallellism iakttagas. Den är dock aldrig accen-
tuerad så som i ”Molnets broder", det är endast en antydan 
man någon gång finner. Så ha vi en viss parallellism i 
skildringarna av Sven Dufvas bakvända exercis, först på 
exercisplatsen och sedan på slagfältet på bron, en paral-
lellism som är ägnad att framhålla den inre motsatsen 
mellan situationerna. 1 ,Torpflickan" söker flickan två 
gånger sin fästman utan att finna honom; först begråter 
hon honom som död, sedan som vanärad. Även i ”Löjt-
nant Zid&I" och i ”Döbeln vid Jutas" ha vi parallell-
situationer. 

Allt starkare utvecklar sig med tiden Runebergs för-
måga att ge en stegring. 1 Fänrik Ståls Sägner beror 
denna stegring kanske i de flesta fall på att dikten stiger 
till mera centrala områden. Det liv, som dikten skildrar, 
växer allt mera i intensitet, diktens gestalter ställas på en 
plats, där de ha tillfälle att utveckla sina innersta och 
rikaste krafter. Det mest karakteristiska exemplet är väl 
åter Sven Dufva: först se vi med road blick det tölpiga 
yttre; så med ens tvingar skalden oss att se honom med 
helt andra ögon. Den yttre skepelsens komik viker, då 
hjälten inom honom träder fram. Fänrik Stål", ,Sandels", 
”Trosskusken", ”Lotta Svärd" erbjuda också exempel på 
en sådan indelning av dikten i två delar. Den första 
delen är hållen i vardaglig ton, sysselsätter sig med yttre 
ting, karakteriserar vardagsskicket hos diktens föremål. 
Så stiger stämningen, skildringen förtätas till situations-
skildring. All den kraft och värme som i början till 
hälften doldes bakom alldagsorden samlar sig, och spänstigt 
lyfta sig dikterna till ett högre plan. 1) 

Flere av Sägnerna äro byggda så, att de börja med 
en karakteristik eller en biografi och sedan ge en bestämd 

1) Jfr Söderhjelm, a. a. II, sid. 353. 
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händelse eller situation. 1) Den fördjupning och stegring 
som ovan påpekades, har stundom åstadkommits genom 
detta grepp, vilket ger diktaren tillfälle att koncentrera 
stämningen på en bestämd punkt. ,Löjtnant 
,,Sven Dufva", Otto von Fieandt", De två dragonerne", 
',Gamle Hurtig", Lotta Svärd", ”Trosskusken", ,Bröderna", 
”Landshöfdingen" äro alla komponerade på detta sätt. I 
situationsbilden ges en koncentrerad karakteristik av dik-
tens hjälte, och först denna situationsbild ger klaven till 
hans väsen. Stundom, såsom i ,Sven Dufva", ,Tross 
kusken", ”De två dragonerne", betonas otillräckligheten 
av den karakteristik, som bygger blott på en människas 
vardagsväsen, och diktaren låter hjälten i det avgörande 
ögonblicket framstå i vissa avseenden helt olika än han 
tidigare skildrat honom. Det är Runebergs känsla för 
,,det stora ögonblickets" betydelse, som ligger till grund 
för detta sätt att komponera och tillika hans konstnärliga 
förkärlek för situationsteckningen. 

Men icke alla dikter i Fänrik Ståls Sägner äro kom-
ponerade på detta sätt. »Sandels" är helt och hållet tänkt 
i tavlor, scener. Först ha vi scenen vid frukostbordet, 
så den tablåartade scenen på slagfältet. I „Döbeln vid 
Jutas" är det samma fall: dikten inledes av scenen vid 
prostens middagsbord, sedan se vi Döbeln på sjukbädden. 
Till sist tablån på det öde fältet efter striden. Även 
”Vilhelm von Schwerin" består av en serie olika scener. 

Några dikter åter skildra en enstaka scen. Till denna 
grupp höra ilTorpflickan", ”Von Konota och hans korporal", 
,,Den döende krigaren", „Konungen", ”Fältmarskalken", 
uN:o Femton Stolt", ”Adlercreutz". Men anslaget ger en 
vid och djup stämning, som lyfter den berättade episoden 
över tillfällighetens plan. Jag erinrar t. ex. om  anslaget 
till IIN:o Femton Stolt": den varma, strålande aftonstäm-
ningen, som smälter samman med segerglädjen hos hären. 

1) Jfr Berg o. Hjertri, a. a. II, sid. 91. 
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I ,,Munter" likasom även i ,,Kulneff" samlar sig in-
tresset icke kring någon särskild händelse; karakteristiken 
är given i form av en hel rad små anekdoter. Utgångs-
punkten, ramen kring det hela utgör för den förstnämnda 
dikten scenen på kyrkogården. Det är den, som ger 
stämningen över det livsöde Buss skildrar: en bland de 
många har gått bort, en bland dem som aldrig få gå 
främst eller lysa ens för ett ögonblick men som ge sitt 
liv i oavbruten, ärlig pliktuppfyllelse. 

Likasom ,,Munter" har ,,Fänrikens marknadsminne" en 
utförd ramberättelse. I den sistnämnda dikten är effekten 
byggd på en kontrast, kontrasten mellan den triviala, bull-
rande marknadsscenen, den vardagliga, likgiltiga åhörar-
skaran och innehållet av den gamle granadörens sång. 1) 

Fänriken, berättarn, hålles i Sägnerna i allmänhet 
helt i bakgrunden. På de enskilda dikternas komposition 
har deras egenskap av berättelser i andra hand föga in-
verkat. ,,Lotta Svärd" är väl den dikt, i vilken fänrikens 
gestalt träder mest fram. Här utgöres inledningen av 
en liten allmän karakteristik, lagd i fänrikens mun och 
färgad av veteranens personlighet. Även i ,,Bröderna" 
framträder fänrikens gestalt i inledningen. — Att de rent 
lyriska dikterna ,,Sveaborg" och ,,Den femte juli" levande 
framföra situationen med fänriken och studenten — i den 
ena dikten en julimorgon ute i naturen, i den andra en 
stund ,,vid aftonbrasans sken" — må här anmärkas, ehuru 
det egentligen ej här har sin plats. För övrigt påminna 
endast enstaka uttryck och rader om den situation, som 
Runeberg tecknat i inledningsdikten ,,Fänrik Stål", så t. ex. 
inledningsverserna i ,,Kulneff": 

Och efter qvällen räcker till, 
Och minnet ger oss glädje än, 
Om Kulneff jag berätta vill, 
Säg, har du hört om den? 

1) Påpekat av Berg o. Hjertn, a. a. II, s. 151, Söderhjelm, 
a. a. II, s. 384. 
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Likaså i ,,Von Törne": 

Jag mins väl knappast om jag talt tillförne 
Om mannen från S:t Michel, gamle Törne? 

Von Törne vet du, var en äkta finne, 

Jag kände gubben under freden redan. 

I ,,Von Essen" erinrar också något enstaka uttryck 
om situationen: 

Det var densamme bjessen 
Jag minnes sen fordomdags. 

Likaså i Trosskusken: 

Gamle Spelt, skall han så helt förgätas —  

I „Sven Dufva", „Otto von Fieandt", „Gamle Lode", 
ger slutstrofen ett omdöme om diktens huvudgestalt, lagt 
i folkets mun. Måhända är även detta ett uttryck för 
fiktionen, att bakom dikten står fänriken som berättare. 

Särskilt i Sägnerna framträder en förkärlek för att låta 
dikten avslutas med sentens eller ett avrundat, samman-
fattande omdöme. Utom i de ovan nämnda dikterna ha 
vi en sådan sammanfattning i ,,Munter" — i Adlercreutz' 
ord „han var finne"  och i „Von Essen": 

Tre ting i lust och smärta 
Dem ägde han käck och god: 
Stolt själ och lättrördt hjerta 
Och brinnande hetsigt blod. 

I „Molnets broder" ges den stupade ynglingens eftermäle 
i de så ofta citerade verserna „Ej med klagan skall ditt 
minne firas . .". „Löjtnant Zid&I" avslutas med det 
sammanfattande: 

Hurra det var flink manöver, 
Nu dö vi som herrar, vi ! 
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Och ,,Kulneff" slutar med ,,ett gladt hurra, ett högt hurra 
för hvarje man som kämpat bra". I ,,Lotta Svärd" upp-
repas i avslutningen den redan en gång givna karakteri-
stiken: ,,en perla var hon på krigets stråt". Det är över 
dessa avslutande karakteristiker någonting folkligt,- och 
såsom Söderhjelm antytt stå de i full överensstämmelse 
med dikternas episka karaktär.° 

I ett par dikter är avslutningen av något annan art: 
i stället för en lugn sammanfattning ger slutet diktens 
huvudeffekt eller också en liten överraskande vändning. 
Detta är fallet i ,,De två dragonerne", där slutet, den scen 
där Lode stiger in till Sandels med sin medalj i näven, 
betecknar den punkt, vilken dikten i hela sin anläggning 
syftat att nå. En överraskande vändning, som också den 
blir moralisk sentens, innehåller slutet av ',Fältmarskalken": 

Det är skam att tappre männer 
Täckas tala om en sådan. 

På samma gång bildar dock denna avslutning ett 
slags sammanfattning av allt det tidigare. — I ,,Von Törne" 
likasom i ,,De två dragonerne" få händelserna helt enkelt 
utveckla sig till slut. Någon särskild avdelning, som kunde 
kallas avslutning ha vi icke här. Men den sista scenen 
innehåller en mycket effektfull poäng. 

1 ,,Döbeln vid Jutas" och i ,,Adlercreutz" ha vi epi-
loger av rent lyrisk art. 1 den senare dikten utgöres 
avslutningen av en apoteosartad hyllning till den hjälte, 
som dikten besjungit. I ,,Döbeln vid Jutas" vävas två 
motiv samman i avslutningsstroferna. De tre första av de 
fyra slutstroferna upptaga det tidigare berörda motivet: 
hjältens religiösa övertygelse, hans fritänkeri och hans tro, 
de ge hans ödmjukt stolta bön till den Gud, hans tanke 
alltid sökt. Diktens allra sista rader åter — ,,0 foster-
land, hvem spanar dina öden" — hylla minnet av Döbeln 

1) a. a. II, sid. 396. 
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och Döbelns dag; de ge tillika uttryck åt tanken på foster-
landets framtid. ,,I slutet hvälfver sig fosterlandets fram-
tidsöde över dikten som en horisont, i hvars dunkla fjärran 
Döbelns dag ständigt dock skall bilda en strålande 
punkt." 1) 

Vissa drag, som kunna sägas vara allmänt karakteri-
serande för Sägnernas komposition kunna vi sålunda på-
peka — stigningen från vardagliga, periferiska livsområden 
till djupt centrala, övergången från biografisk eller allmänt 
karakteriserande skildring till situationsteckning, böjelsen 
för att ge en avrundad avslutning. Men den mycket konst-
fulla kompositionen i flertalet dikter kunde framgå endast 
av en utförd detaljanalys av de olika dikterna, och därtill ha 
vi här icke tillfälle. Vi kunna endast söka ge en antydan 
om den konst, med vilken Runeberg sörjt för att åstad-
komma stegring, sörjt för att varje situation kommer fullt 
till sin rätt. De betydelsefulla scenerna äro oftast mycket 
väl förberedda. Detta kunna vi t. ex. i ,,Döbeln vid Jutas" 
synnerligen tydligt konstatera. Söderhjelm har i en kort 
analys av diktens komposition framhållit den utmärkta 
konstnärliga beräkning, som i den gör sig gällande. 
',Genom att diktens första rader så skarpt betona mot-
satsen mellan Döbeln och prelaten vill skalden otvifvel-
aktigt i förgrunden av sin karaktärsteckning ställa de sidor 
hos sin hjälte, vilka sammanbinda början och slutet av 
dikten — hedningen och den bedjande. Han gör det på' 
det ena som på det andra stället med en utmärkt konst-
närlig beräkning: den välfödda prosten vid sitt middags-
bord, suckande över Döbelns förtappelse, och den sjuka 
krigaren på sitt läger, brinnande af omsorg för det för 
honom högsta, armens och ärans räddning, det är redan 
en förträfflig motsats; och denna får naturligtvis enl ännu 
bjärtare belysning genom Döbelns bön i slutet . . . ." 
Skildringen av Döbelns framträdande på slagfältet vid Jutas 

1) Söderhjelm, a. a. II, sid. 372. 
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föregås av den gripande skildringen av den övergivna 
hären. På ett alldeles liknande sätt är Sandels' uppträ-
dande på slagfältet förberett. I denna dikt låter tillika 
skildringen av det mumlade knotet över generalens feghet, 
hans suveräna kallblodighet framstå så mycket mer impo-
nerande. I ”Torpflickan" har Runeberg genom införande 
av motivet att låta flickan först sörja sin fästman som död 
även åstadkommit djupare stämningsintensitet. Den hän-
delse dikten skildrar framstår betydelsefullare, får djupare 
relief, blir rikare belyst genom jämförelsen med den först 
skildrade situationen. Och berättelsen om det misstag, till 
vilket Zid61 gör sig skyldig, då han tror att hans trupp 
har gått ,som paddor", tjänar samma ändamål — att göra 
sluteffekten starkare. 

,,Vilhelm von Schwerin" är uppbyggd med en särdeles 
fin konstnärlig beräkning, som i varje ögonblick låter det 
vackraste hos diktens centralgestalt och i scenerna framstå 
i skarp belysning. I stort sett består dikten av två av-
delningar: den ena talar om Vilhelm von Schwerins första 
strid, den senare om den sista. Till detta fogas som en 
epilog scenen vid den stupades bår. Den första strids-
skildringen föregås av Drufvas bekymrade monolog och 
av samtalet mellan den gamle och den unge. Vi förstå 
det ansvar, som lagts på femtonåringens skuldror, ett ansvar 
som borde ha burits av en veteran. Vi uppfatta tjusningen 
över hans unga gestalt, vi höra huru gamle Drufva små-
ningom veknar inför den och huru den barska tonen 
mildras: ,Jag ser er stå här så späd och vek,  I storm 
ett rör". Efter detta är stridsskildringen så mycket mer 
betydelsefull; femtonåringen bär det stora ansvaret, icke 
tungt, i ansträngning böjd under bördan utan med hän- 
förelsens kraft — ,Ty hjertat är det, ej armen  Till slut 
dock som kraften ger" sade en stund förut den gamle 
Drufva. Skildringen av hans strid vid Oravais föregås av 

1) a. a. II, sid. 372. 
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två strofer, som i sin lyriska värme stiga utomordentligt 
högt: 

Den unge hjelten! Hans namn gick opp 
Med tidig glans. 
Ej sågs en bana mer ljus af hopp, 
Mer skön än hans. 
Hur blef den banan ej kort ändå! 
Ett månhvarf hunnit ej halft förgå, 
När till närmaste grifthvalf vägen 
Var måttet på den också. 

Dock än ett minne åt sägn och sång 
Han hunnit ge, 
En strid han kämpat ännu engång, 
Den skönaste, 
Förr'n döden nådde hans unga barm, 
Förr'n pulsen stelnat, som slog så varm, 
Förr'n fåfängt vinkad af bragden 
Låg vissnad hans domnade arm. 

Det är som om dessa strofer skulle inviga den unge 
krigaren åt döden, och så se vi honom för oss kämpande 
med den dödsinvigdes glans över sin gestalt. — I slut-
scenen stå de gamle krigarna samlade kring den unges 
bår. Denna scen bildar en motsvarighet till inledningen, 
i vilken vi sågo den unge, ännu oprövad stående inför 
sin första uppgift, möta sin chef, en av de gamle. 

Om den fasthet i kompositionen, som utmärker Rune-
bergs diktning, inom lyriken stundom kan förnimmas 
som skematism, ger den i stället åt hans episka dikter, 
även de till omfånget mindre, ett drag av storhet och 
monumentalitet. Den välberäknade, fasta planen bidrar 
till att väcka den känsla av harmoni, som Runebergs dikt-
ning låter oss förnimma. I kompositionens klarhet röjer 
det sig, huru suveränt konstnären behärskar sitt ämne, 
huru hans konstnärsvilja förmått gestalta det och giva det 
en fast form. 



Naturskildringen. 

Inledning. 

Runebergs naturkänsla var ett av de centrala dragen 
i hans personlighet. Han hade ej endast sinne för na-
turens skönhet, han hade den djupa uppfattning av 
dess innersta väsen, som Geijer kallat ,frändskap till na-
turen och hennes hemligheter". Detta natursinne har i 
någon mån kommit till uttryck i Runebergs diktning. 
Men å andra sidan är det visst, att en diktare i senare 
tid med en långt mindre intim kunskap om naturens liv 
och en mindre begåvning och omedelbar iakttagelseför-
måga på detta område skulle ha gett långt flere och mera 
detaljerade naturskildringar. Huru stor förmåga som skild-
rare Runeberg än hade, var dock det naturskildrande ele-
mentet i dikten för honom alltid något mindre väsentligt, 
som han med sin stränga fordran på fasthet i dikternas 
komposition och struktur aldrig lät otillbörligt starkt fram-
träda. Så givas naturskildringarna nästan alltid i förbi-
gående, de äro betingade av diktens innehåll för övrigt, 
fördjupa stämningen, men framträda sällan såsom det 
huvudsakliga. 

Litterära drag i naturbilden. 

Givetvis finns det särskilt i Runebergs tidigare dikt-
ning i naturskildringarna litterära drag, främmande element, 
som införts genom den litterära traditionen, och som ge 
landskapsbilden en i viss mån främmande karaktär. Så-
lunda synes landskapsskildringen stundom vara påverkad 
av den antika idylldiktningen och den anakreontiska lyri- 
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ken. På olika vägar nådde honom inflytandet från detta 
håll. Han kände sedan ungdomen den grekiska lyriken 
i original. Därjämte blev han bekant med de avläggar 
av denna, som vuxit upp inom världslitteraturen: den 
latinska lyriken, den serbiska folkdiktningen, som ju även 
av forskningen anses vara ett skott av samma träd, och 
även den anakreontiska diktningen under 1700-talet, vilken 
har påverkat både Kellgren och Franån. Barock- och 
rococopastoralens landskap har troligen också fått flere 
drag från det anakreontiska: det synes ofta erinra mer 
om det yppiga anakreontiska landskapet än om T h eokritos 
rätt realistiska sicilianska landskapsbild. Detta anakreon-
tiska landskap är täckt och leende och har en mycket 
sensuell karaktär. Det är rosenhäckarnas och silverbäc-
karnas egentliga hemland. Dalarnas ängar äro mjuka och 
doftande och blomsterrika, och bland blommorna fladdra 
otaliga skimrande fjärilar, medan näktergalar sjunga i snå-
ren. 1) Några gånger skymtar denna naturbild fram även 

1) Jfr Gleim „Nach Anakreons fiinfzehnter Ode": 
Aber wenn der Winter weichet, 
Wenn der Frähling Blumen bringt, 
Und die Nachtigall in Buschen 
Und die Lerch' auf Fluren singt; 

Dann bekiime ich mich um Blumen 
Und um Lerch' und Nachtigall; 
Dann, von Stadt und Hof entfernet, 
Flieh' ich in mein stilles Thal, 

Wo gesundes Quellenwasser 
In Forellenbächen rinnt, 
Wo des Waldes Nachtigallen 
Oberall zu hören sind. 

Sämmtl. Werke I s. 266: 
En liknande bild finna vi i „An die Musen" : 

An meinem Bach, auf meine Flur, 
In meinen stillen Lauben 
Sing ich den Schöpfer der Natur 
Und meine sussen Trauben. 

3 
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i Runebergs diktning. T. ex.: 

Nu ur lundens sköte, 
Och ur blommans knopp, 
Stiga dig till möte 
Glada offer opp; 
Blott ditt lof de susa 
Dessa rosenhäckar, 
Till din ära brusa 
Våra silfverbäckar. . . 

Majsång. 

1 dalens skygd, der lärkans toner skalla, 
Jag sitter hänryckt vid min flickas sida; 
Vid mina fötter känslans böljor svalla, 
Af blommor kyssta och af fläktar blida 

Och ingen annan vet min gömda tufva, 
Än vänskapen, min flicka och min drufva. 

Och lundens löf vid vår förtjusning skälfva; 
Och tusen fjällar blommans kyss försaka, 
Att öfver oss en blomsterhimmel hvälfva; 

Mina dagar. 

Men fjäriln flög till blommans knopp, 
Och blomman gaf sin purpurmund; 

Mötet. 

Ett slags vårbild i samma stil ha vi även i ”Den till-
frisknande": 

— — Leende strålar åter 
Mot mig din hulda blick, som en klarnad majsol, 
Och på de blida kindernas värma svälla 
Rosor och liljor igen. 

Och alla löjen, alla de små chariter, 
Som skrämda flögo unnan den kulnes spira, 
Församlas åter — — — 



Runebergs poetiska stil. 35 

I ,,Hämnden", som om man frånser versmåttet, mer 
än någon annan dikt av Runeberg erinrar om de serbiska 
sångerna, ha vi även ett anakreontiskt landskap: 

Skönt i loppet strålar bäcken, 
Än af silfver, än af guld; 
Och i sommarhettan häcken 
Står med matta rosor full. 

Sceneriet i de af Franzén påverkade blomsterdikterna 
,Till en blomma", ,,Till en ros", ,,Fjäriln och rosen", 
,,Blommans lott" är även anakreontiskt med rosor och 
guldskimrande fjärilar. 

Även förkärleken för att låta det skildrade landskapet 
utgöras av en dal är karakteristisk för den litterära rikt-
ning, det här är fråga om. Under grekisk tid var ,,den 
av vestanvindar genomsusade Tempedalen" idealet för en 
idyllisk, lugn och leende ängd. Hos sydeuropéerna var 
förkärleken för dalen naturlig, betingad av deras hemlands 
natur. I en leende dal älskade även senare tiders ana-
kreontiker städse att kransa sina bägare. Dalen var ett 
hemvist för undanskymd och anspråkslös, men lycklig ro. 
Även hos Runeberg är barndomshyddan ofta belägen i 
en dal. Så i dikterna ,,Barndomsminnen" och ,,Barden". 
I ,,Flyttfoglarne" talas om ,,fädernedalen". I den ovan 
citerade ,,Mina dagar" prisar skalden sin undanskymda 
lycka, då han sitter vid sin flickas sida ,,i dalens skygd". 
Och vallgossen prisar oskuldslivet ,,i dalens famn". Än 
mera är dalens ljuvhet betonad i uttrycket ,,Sveas blomster-
dalar" (,,Till Franz&C). Ännu i Runebergs andra diktsam-
ling, i vilken sådana stereotypa skildringar äro oändligt 
mycket sällsyntare än i den första, förekommer ordet ,,dal" 
ett par gånger använt på ungefär samma sätt som i Dik-
ter I. Så t. ex. i ,,Talltrasten": ,,Och vindens fläkt, som 
redan matt och sval, — skall domna snart på blomstren 
i vår dal". Även i ,,Bondgossen" — ,,en dal, som blom-
doft strör" — för ordet in i en liten fläkt av arkadisk 
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stämning. Så ofta har ordet ,,dal" använts för att väcka 
en stämning av leende idyll, att det nästan fått en prägel 
av bildord. 

Jämte dalen besjöng man gärna den lilla bäck eller 
källa, som slingrade sig fram genom den. Även i Rune-
bergs tidigare diktning synes källan stundom ha en större 
betydelse än den i verkligheten har i det nordiska och 
särskilt det finska vattenrika landskapet. Att grekiska och 
italienska diktare hänfört prisa den ,,lata fans", som ger 
liv och fruktbarhet åt den torra, brända jorden, det är 
naturligt. Det är sant, även en nordisk diktare kan stanna 
och drömma invid en källa, vilken som ett själfullt öga 
skiftar i olika dagrar, men en nordbo drömmer knappast 
i hemlängtan om en gråtande källa så som den gamle i 
dikten ,,Den gamles hemkomst", i vilken det heter: 

En graf du blott mig unne, der din källa gråter, 
Och der din poppel gror. 

Dessa rader ge en Horatiansk landskapsbild, icke en 
nordisk. I ,,Vallgossen" fästa vi oss vid strofen: 

Och molnen purpurranda 
Sin blåa gräns, 
Och jordens fägring blanda 
Med himmelens. 
Men källan står derunder 
Så ren och ler, 
Och lockar fästets under 
1 skötet ner. 

Denna strof rymmer karakteristiskt Runebergska drag: 
himmelns avspegling i en strålande vattenyta är den land-
skapsbild, som Runeberg helst och vackrast skildrat. Men 
att denna vattenyta här är blott en källa, det beror helt 
säkert på traditionerna inom den pastorala diktningen. 
Litterär tradition är det antagligen också, som fört in 
',källan" i landskapsbilden i ”Flyttfoglame": 
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Der källornas spenar 
De trötta förfriska, 
Och vaggande grenar 
Om njutningar hviska 

Dessa rader i ”Vårmorgonen": 
Sparsamt närd av lundens kyla 
Tindrar der en sjunken drifva, 
Medan ljusa björkar skyla 
Källans sorl och tufvans vifva 

ge däremot en rent nordisk landskapsbild. Vi se för oss 
en av de små källor, som vid snösmältningen porla fram, 
vi höra dess svaga, karakteristiska sorl. 

1 Sid en källa" och i ,,Hanna" har Runeberg till 
bilden av den speglande källan knutit poetiska motiv, som 
låta oss i vartdera fallet uppfatta källan i landskapsbilden 
såsom oberoende av traditionerna inom den anakreontiska 
lyrikens naturskildring. 

Det pastorala landskapet var en liten sluten värld, 
skapad enkom för ögonblickets njutning. Det romantiska 
landskapet sätter fantasin i rörelse; det är belysningen 
som i den romantiska landskapsbilden är det viktigaste. 
Romantiken älskade månskenet, aftonrodnaden; den bredde 
tillika gärna över landskapet en svag stämning av någon-
ting avlägset och främmande. Men från det pastorala 
landskapet går dock en stig över till de romantiska nej-
derna. ,,Hvarje fullständigt herdelandskap har ett själf-
mordsterritorium med klippor, grottor och svarta källor" 
säger Levertin. i) Detta mörka landskap, som idylldiktaren 
anade bortom sin ljusa dal liknar mycket en av de ro-
mantiska landskapsbilderna, rövar- och skräckromantikens 
landskap. I ,,Svartsjukans nätter" finna vi detta i mycket 
typisk form. 

Ett månskenslandskap med dödsstämning har Rune-
berg givit i ,,Molnets broder". Man har troligen med 

1) Svenska gestalter, s. 113. 
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rätta gjort gällande, att stämningen över slutscenen i denna 
dikt är Ossiansk. Detsamma är fallet med månskensstäm-
ningen i ,Den döende krigaren". 2) Även i ,,Kung Fjalar" 
låter Runeberg någon gång det Ossianska månskenet be-
lysa det skotska landskapet. Men i denna dikt lägga vi 
märke till, huru Runebergs klara blick kan ge även åt 
månskensskildringen ett drag av realism, huru en liten, 
skarpt och klart uppfattad detalj kan förstärka bildens 
verklighetsprägel utan att bryta stämningen. 

1 den skildring, som innehålles i raderna 
En sång mig sjung, tills månen i österns port 
Står mild och lyser hedarnas stigar.. i . 
Der samm, i luftens blånande, dunkla haf 
Allena en sky, hon följde dess ban 

ger bilden av den ensamma skyn, som fäster blicken, åt 
hela tavlan prägeln av någonting sett och verkligt. 

Ett dunkelt drömlandskap av Stagnelisk stämning 
skymta vi i Vaggsång för mitt hjerta": 

Blott i sömnens dunkla lustgård 
Gror den stängel dig läker. 

I fjärran land är det, denna lustgård blommar, fjärran 
från de nordiskt ljusa nejder, som Runebergs dikt oftast 
speglar. 

Påverkan från Stagnelius framträder även i en del av 
naturskildringarna i det lilla oavslutade diktfragment i 
dialogform, som Söderhjelm publicerat i Förh. o. Upps. 
1899, och som till sin form för övrigt är, såsom ut-
givaren betecknat det, ,ett försök i den antika idyllens stil". 
Särskilt dessa naturbilder synas mig ha Stagnelisk prägel: 

Skön är väl fergen på midsommarnattens moln 
Då solen, hälft förborgad bakom vesterns berg, 
Sin purpurpensel öfver hvalfvets tafla för 
Blyg är väl lunas älskogsmatta blick der hon 
Ur silfverslöjan mellan lundens galler ser  

1) Hjert61 a. a. II, s. 26 och 62. 
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De små skildringarna äro färgrika, de avse främst att måla 
färger och stämning över landskapet. Men tillika röjes i 
ordvalet och även i själva naturuppfattningen spår av 
antikt inflytande; sålunda talar skalden om dunas blick". 
En likadan sammansmältning av romantiskt och antikt 
karakteriserar Stagnelius' naturskildring likasom hans stil 
överhuvud. 1) 

Olika landskapstyper, 

1 sin uppsats ,Några ord om nejderna, folklynnet 
och lefnadssättet i Saarijärvi socken" har Runeberg antytt, 
att han mottagit sina djupaste naturintryck i det inre av 
Finland. Och bilden av inlandets natur är helt visst do-
minerande i hans diktning. Han har gett endast få bilder 
av sin egentliga hembygd, som i Den femte juli" blivit 
ihågkommen blott i raderna: 

Och om den flacka kust du såg, 
Som sköljs af Bottenhafvets våg, 
Låg Finland för ditt öga 
Och tände kärlek i din håg. 

1) Jfr t. ex. Stagnelius! tionde elegi: 

Näktergalen. 

Jag, när violernas doft ur ängarna stiga, och Luna 
Darrar med rodnande hy sakta ur vågorna fram, 
Börjar i skogen min sång, och med himmelska tårar på kinden 
Cyprias leende ros, Liljan, i dälderna står. 
Drömmande, lutad mot ekens stam mig vandrarn belyssnar, 
Älskarn, i bokarnas skygd, ömmare kysser sin brud. 

Qvällen glesa flor af töcken 
Öfver våra ängar drar, 
Och bland östra molnen rullar 
Cynthias blanka silfverchar. 

Aftonen. 
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Livet förde honom bort från Österbotten; doften av tjära 
och bondhandel kom måhända med tiden allt mer att 
ge stämningen över barndomsminnena  och kanske 
var det något i stämningen över dem, som var misstäm-
ning. Dock, i hans första diktsamling finnes det ännu 
något av Österbotten kvar. 1 ,,Barden" säger han att 
,,han lärde kraftens språk af bygdens elf", och minnet av 
huru sommarnatten sänker sin skira slöja över hans hem-
bygds slätter och glimmande älvar och mjuka lövdungar 
har inspirerat en av hans skönaste sånger om livets rike-
dom: ,,Svanen". 

Havet har Runeberg skildrat direkte i prosaberättelsen 
',Lurendrejaren". Prosaskildringen har naturligtvis en helt 
annan karaktär än en skildring på vers kan ha. Den är 
mera saklig och detaljerad. Den måste därför betraktas 
såsom någonting väsentligen särskilt. Dock kunna vi i 
förbigående påpeka lokalkarakteristiken i skildringen, stäm-
ningen över det ödsliga utskärslandskapet, och den utom-
ordentliga säkerhet, med vilken växlingarna i väder och 
vind blivit iakttagna och skildrade. Just ur denna saklig-
het och säkerhet i iakttagelserna stiger den starka, kärva 
stämning fram, som vilar över scenen för detta drama. 
Runeberg har sett landskapet med den gamla sjömannens 
ögon, han har sett det så som den ser det, vars hela 
existens är oupplösligt knuten till havet och som av kam-
pen för livet tvingas att ge akt på alla skiftningar i atmo-
sfären. I ,,Kung Fjalar" har Runeberg även skildrat storni 
på hafvet, skildrat huru stormmolnet breder mörker över 
havet, huru vågorna slå mot stranden med allt vitare 
kammar, huru strandens halvbrända fura sviktar för 
stormen. 

Till dessa direkta skildringar sluta sig några bilder 
och liknelser t. ex. i slutstrofen av ,,Till den ålderstegne" 

 ,,ser på avstånd oceanen fraggad", en bild som dock 
verkar föga sedd. 1 ,,Till oron" heter det: 
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Jag älskar dig! — Hvem är det om icke du, 
Som tvungit mig att söka det öppna haf, 
Och med dess böljor, med dess stormar, 
Jublande kämpa om lifvets fröjder. 

Samma uppfattning — livet i sin djupaste rikedom är 
som en färd över jublande vågor  men karakteristiskt 
nog icke uttryckt i bildens utan i symbolens form 1), möta 
vi i „Kung Pjalar" i strofen 

Vårens vindar förde mina segel 
Utan syfte på ändlös ban, 
Solbelysta, jublande vågors skuldror 
Lyfte högt min sällhet mot Gudars hem. 

Det är stämningar av längtan och oro, som kalla fram 
tanken på havet. Det kan vara livslustens strålande oro, 
men det kan också vara missmodets tunga, smärtfyllda 
oro sådan den möter oss i „Mitt lif", idyllepigrammet 
,,Likhet" och även i „Fåfäng önskan". 

Skärgårdslandskapet har Runeberg skildrat i ,,Färd 
från Åbo" och „Den väntande". Särskilt i den sistnämnda 
dikten framträder det, som ger den sydfinska skärgårds-
bilden dess karaktär: „uddens häll", „den krökta tallen" 
på udden och så måsarna och den djupa aftonglansen 
över detta landskap av strålande vatten och dunkel skog. 
I „Färd från Åbo" skildras åskådligt och stundom de-
taljerat en bestämd väg. En strof som den här nedan 
anförda är genom skildringens rent reella karaktär ensam-
stående i Runebergs diktning. Snarast kunna vi jämföra 
den med prosaskildringen i „Lurendrejaren" och kanske 
med Bellman, vars fullt lokalbestämda skildringar av båt-
färder i Stockholms omgivningar den bringar oss att 
minnas. 

Så styrs bland lugna minnen vår glada färd, 
Tills Vapparns vida fjärd är tillryggalagd, 
Och sundet, med sitt tempel fjerran, 
Bjuder oss in i sitt trånga sköte. 

1) Jfr kapitlet om bildspråket. 
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I sin uppsats om Saarijärvi har Runeberg gett en 
utförlig skildring av den finska inlandsnaturen i dess djupa 
ödslighet, dess oändliga tystnad och stillhet. Söderhjelm 
har karakteriserat detta Saarijärvilandskap såsom episkt i 
motsats till det lyriska Ruovesi- och Virdoislandskapet. 
Det är episkt genom sin lugna, mäktiga prägel och det 
är de episka dikternas landskap. Vi möta detta landskap 
utom i ,Bonden Paavo" även i ,Molnets broder" och 
Grafven i Perrho". 1 några knappa drag har Runeberg 

i den sistnämnda dikten gett en mycket' typisk bild av 
detsamma: 

Hvar är grafven? fråga ej, o främling! 
Der den långa skogssjön smalast bugtar 
In mot tallorons dal, är stället. Björkar 
Skaka gröna kronor ren deröfver; 
Hvar inunder deras rötter grafven 
En gång blef igenfylld, känner ingen. 

— — 
Sitt vid brädden af den höga stranden; 
Jag vill tälja deras sköna öde, 
Medan daggen än på ljungen glimmar, 
Och af brantens litrar solen skymmes. 

Dessa rader ge allt det, som karakteriserar de stränga, 
ödsliga obygderna i nordligaste Tavastland på gränsen 
mot Österbotten: vi se den långa, smala sjön, som fort-
sättes av en dalgång bevuxen med lövskog, och de höga 
furuåsarna med ljungklädd mark. 

Mycket stark är ödemarksstämningen i Molnets bro-
der". I själva verket har Runeberg här icke gett en 
åskådlig bild; han har med gripande kraft men med 
mycket enkla medel gett en stämning. Om torpet säges 
det, att det ligger ,djupt i ödemarken, långt från vägen". 

. . hur mäktigt åskådliggöres . . . i början ödemarkens 
vildhet i rofdjurens gestalter", yttrar Söderhjelm. En 

1) a. a. 1, s. 94. 
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verklig bild, om också given i ytterst knappa konturer, 
synes mig däremot framträda i raderna 

Tyst ur stugan gick han, tyst på stigen, 
Villsamt tecknad ut i ödemarken. 

Och liknelserna förstärka den stämning de direkta skildrin-
garna ge — vilken isande ödslighets- och vinterstämning 
är det ej över dessa rader: 

Sköflad syntes nu den stora gården, 
Tom och ödslig, lik en afklädd holme, 
Sedd från träskets is en vinterafton. 

I några andra dikter har Runeberg även, utan att 
förlägga skildringen till Saarijärvinejderna, gett naturbilder 
av djup ödslighetsstämning. I dulqvällen" tecknas ett 
ödsligt vinterlandskap: 

Lyssnar han, hör han furornas sus i den vintriga stormen; 
Längtar han stundom att se en lefvande varelse, söker 
Ensam, liksom han sjelf, den ströfvande vargen hans boning. 
Nalkas han fönstret och ser, hur verlden synes derute, 
Ser han, att himmelen går omsider till möte med jorden. . 

I den lyriska dikten dulqvällen" ha vi en liknande natur-
stämning. 

Det är naturligtvis över vinterlandskapen ödslighets-
stämningen vilar starkast. Den stelnade, frusna omgiv-
ningen stämmer diktarens sinne till dysterhet. I ett som-
marlandskap däremot förnimmas livets varma, rika krafter 
huru stor ensamheten än må vara, och diktarens sinne 
blir oftast varmt och ljust. I det lilla idyllepigrammet 
,Sommarnatten" låter sålunda diktens ljusa, skälmska ton 
intrycket av ödemark framträda rätt svagt, fastän den 
ensliga skogssjön och taltrastens sång egentligen ge en 
stämningsbild av ödemarken. I ,,Fogelfängaren" ger dik-
taren också en skogsbild, men även i denna dikt segrar 
diktarens glada, ljusa sinne över ödslighetsstämningen. 
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Djupare är denna i ,,Roddaren". Bilden av den tysta, 
mörka fjärden omgiven av höga, skogiga stränder och 
den ensamma båten med sin ensamma roddare inger en 
stark förnimmelse av ödslighet. 

I dikten ,,Zigenaren" — som återger en ödemarks- 
sägen  möta vi ett vildinarkslandskap, tecknat i ett par 
skarpa drag, så knappa, att karaktären hos det landskap 
de antyda torde uppfattas blott av den, som är förtrogen 
med Tavastlands natur. Det är i raderna 

. . smygen 
Till den lilla ladan mellan bergen, 
Der mot skogssjön Mättäkoski krökes. 

Skog och sjö utgöra de stoffliga elementen i dessa 
ödemarksbilder. Därtill se vi någon gång den slingrande 
stigen, som går genom obygderna, och uppfånga en skymt 
av djurlivet i dem. 1 ,,Zigenaren" nämnes den ödsliga for-
sen, som faller ut i skogssjön. Enligt sin vana att ej ge 
längre naturbeskrivningar har Runeberg endast här och 
där i förbigående gett en antydan om det landskap, som 
bildar fond för berättelsen. Dock återfinna vi i hans 
diktning de flesta av de stoffliga element, som karakterisera 
den finska ödemarken. Och det synes vara utmärkande 
för hans uppfattning av ödemarkslandskapet och hans för-
hållande till detta, att han likasom sjunker in i det, låter 
det uppsluka sig. Han stiger ej upp på bergen och ser 
det utbreda sig med blånande åsar i fjärran; han går på 
de slingrande stigarna nere i skogarnas djup, står på 
stranden av den djupa skogssjön byars brådstupande, 
trädbevuxna bädd ingen vindfläkt irrat, och byars yta 
aldrig krusats af annat, än abbortruppens lek eller den 
ensam jagande lominens simning". Han säger att ,,ingen-
ting kan imponera mäktigare på sinnet, än djupet af de 
omätliga ödeskogarna".1 ) 1 jämförelse med detta framstå 

1) Några ord om nejderna, folklynnet och lefnadssättet i Saari-
järvi socken. 
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utsiktspunkterna på åsarna såsom någonting, vilket ger 
långt ytligare sensationer och stämningar. 

I Runebergs lyrik möta vi oftast ett ljust, leende land-
skap med ängar, fält, hagar och lunder, det landskap där 
människor bo. Skog och glimmande vattenvidder ge det 
dess finska prägel. Detta landskap har mycket av idyll. 
Men det har ej idyllens trånga, begränsade horisont; det 
är öppet mot aftonglansen. Mest utförd möta vi denna 
lyriska landskapsbild i ',Hanna", idyllen framför alla andra 
i Runebergs diktning. Åkerfält, ängar, lummiga lövdungar 
utbreda sig framför prästgårdens fönster. Längre borta 
skymta trevliga byar, och kyrkan lyser i fjärran". Skogiga 
höjder bilda ramen kring denna idyll, men själen i land-
skapet utgöres av fjärden, som återspeglar aftonsolens 
ljus. Denna öppna llsolbestrålade" sjö ger idyllen vidd 
och glans. 

Blommande ängar, lunder och sjöar bestämma land-
skapsbildens karaktär i ett flertal andra dikter. Jag nämner 
Den gamles hemkomst" -- 

Der ser jag sundet, fjärden, lunderna och fjället 
Min verld i fordna dar 

och Vallgossen":,,  

Hur skön bland österns skyar 
Går dagen opp, 
Och fyller fält och byar 
Med fröjd och hopp! 
Ur skog och hinder skalla 
Blott glädjeljud . . . 

Och böljans tummel stillas 
Vid insjöns strand, 
Och andras hjordar villas 
Till oss ibland. i) 

1) Det har tidigare nämnts, att iandskapsskildringen i * Vallgossen" 
ställvis synes något påverkad av anakreontikerna. 
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En något kärvare karaktär har naturskildringen i ',Flytt-
foglarne"; fåglarna bygga sitt bo bland „mossiga tallar". 
Dock kan landskapsbilden betecknas som en idyll, ehuru 
den är rätt tydligt karakteriserad såsom nordisk; de mest 
framträdande stoffliga elementen äro sippan och bäcken 
med sina alkransade stränder. 

Naturskildringen i ,Vårmorgonen" ger också ett idyl-
liskt landskap, som erbjuder en omväxling av skogar, 
lunder och odlade fält. I Torpflickan" nämnas betes-
marker och hagar och lunder — och så källan. I Som-
marnatten" ger Runeberg en mycket leende och vacker 
naturbild, endast måhända alltför detaljerad: ett insjö-
landskap med sund och fjärdar och lummiga alklädda 
stränder och holmar med blommande ängsbitar. — Lutad 
mot gärdet stod . ." (I. E. N:o 13) tecknar även det odlade 
landskapet. Med ytterst knappa stoffliga element — en 
äng och ett gärde — har Runeberg gett en bild, som har 
en etsnings skarpa teckning. Men det är ett höstlandskap, 
och höstlandskapet är aldrig idylliskt. 

Naturskildringen i ”Bondgossen" innehåller både rent 
idylliska element — lövskogen, den blommande dalen och 
den speglande sjön — och ett drag, som sätter in en 
mörkare färg i landskapsbilden, nämligen tallmon. 

Helt idyll är däremot ,Morgonen" med sjö, lund 
och blommor: 

Solen några purpurdroppar 
Ren på österns skyar stänkt, 
Och på buskar, blad och knoppar 
Daggens perleskur sig sänkt. . . 

Fjärden krusas, böljan randas, 
Lunden rörs af fläkt på fläkt, 
Lif och blomsterdofter blandas 
1 hvarenda andedrägt. 

Högst bland alla dessa naturbilder i andra samlingen 
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dikter står väl följande strof i sin stämning av junidag 
med unga, blommande ängar och fågellock i snåren: 

Två plantor, mellan dem 
En äng i blomning står, 
Två foglar, som fått hem 
I skilda 'unders snår. 

Hvem styrde hit din väg? 

Den för Runeberg karakteristiska landskapsbilden, lund 
och sjö och fåglar, möta vi även i tredje samlingen dikter 
i ,,Vårvisa" — 

De komma, de komma, 
De vingade skaror, som flytt, 
Till lunder, som blomma, 
Till sjöar, som ljummas på nytt. — 

ävensom i ,,Ett litet öde" — 

Utanför din moders stuga 
Blomstra ängar, grönska lundar; 
Hvarje äng har silfverbäckar, 
Hvarje lund i sjöar speglas; 
Öfver alla skiner solen, 
Gjuter gifmildt gyllne dagen. 

Detta, att ljuset gjuter sig över hela bilden är karakteris-
tiskt för Runebergs uppfattning av landskapet — men till 
detta skola vi senare återkomma. 

Samma ljusa, leende landskapsbild har Runeberg gett 
i ,,Den femte Juli": 

,,Nu lyser Julisolen klart, 
Mitt sinne stäms så underbart 
I denna morgonstunden; 
Kom, yngling, om du vill som jag, 
Kom, låt oss andas några drag 
Af sommarluft i lunden; 
Det är i dag en högtidsdag." 
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Den gamle knekten talte så, 
Sköt nätet bort, stod upp att gå 
Och tog mig tyst vid handen; 
Och genom byn vi följdes åt, 
Och öfver ängens blomsterstråt 
Till blåa sjön och stranden 
I perlor klädd af daggens gråt. 

I de flesta fall kunna, såsom vi sett, Runebergs finska 
landskapsbilder lokaliseras, någon gång till kusttrakterna, 
men oftare till det inre av landet, än till de ödsliga 
nordtavastländska skogarna, än till de leende sydligare 
bygderna med vida, glimmande sjöar, lunder, fält och 
hagar. Runeberg ger icke detaljrika, i modern mening 
realistiska landskap. Men ehuru de stoffliga element, som 
konstituera landskapsbilden äro få, är teckningen i gen-
gäld säker, så att lokalstämning uppstår, och skalden 
framhåller särskilt de drag, i vilka stämningen starkast 
koncentrerar sig, så de glimmande vattnen. I jämförelse 
med t. ex. Topelius' musikaliskt stämningsbetonade natur-
bilder äro dock Runebergs objektiva, realistiska och 
precisa. 

Vi anmärkte ovan såsom karakteristiskt för Rune-
bergs uppfattning av ödemarkslandskapet, att han skildrar 
det såsom vandraren i skogarnas djup. Men även den 
idylliska naturbilden ger han oftast såsom sedd på nära 
håll. Blommor, fåglar, alla de detaljer, som observeras 
endast på nära håll, ha stor betydelse i landskapsbilden. 
T. ex. i ”Flyttfoglarne" ger Runeberg landskapet med 
suggestiva detaljer, medan Tegnér tecknar det i stora drag. 
Dock synes det mig att Runebergs uppfattning av land-
skapet i detta avseende undergår en förändring under 
tidernas lopp. I ,Hanna" ger skalden redan en bild av 
en vidare rymd, visserligen ännu rätt detaljrik och analy-
serande. I ',Kung Fjalar" har emellertid den stora, syn-
tetiskt hållna landskapsbilden fått större betydelse. Vi må 
betrakta t. ex. skildringen av Fjalars rike, sett från Telmars 
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fjällbrant. Och Gall skildrar de syner han skådat från top-
pen av Mallmor. Slutligen ger ,,Den femte Juli" en vid, 
syntetisk utsikt, som tyckes omfatta hela vårt land. 

Belysningen över landskapet. 

Mer än genom de element, som bilda skildringens 
så att säga arkitektoniska grundstomme, får Runebergs 
landskapsbild sin karaktär genom hans förkärlek för att 
skildra allt det, som gör landskapet levande, för in rörelse 
och växling i det. 

Vi älska våra strömmars brus 
Och våra bäckars språng, 
Den mörka skogens dystra sus, 
Vår stjernenatt, vårt sommarljus, 
Allt, allt, hvad här som syn, som sång 
Vårt hjerta rört engång 

säger skalden i ,,Vårt land". Vi lägga märke till, huru 
han i sin uppräkning av det som ,,vi älska", nämner främst 
det levande, rörliga i naturen: bäckarnas språng och 
naturens röster, skogens och strömmarnas sång. Och 
slutligen närpner han ljuset ,,vår stjernenatt, vårt sommar- 
ljus". Den betydelsefullaste faktorn i Runebergs landskaps-
bild synes vara ljuset. 

Huru känslig för dagrarnas växlingar han själv var, 
vilken ljusdyrkare han var, det visar icke blott hans poesi, 
utan även flere direkta uttalanden. T. ex. i de små aforis- 
merna återkommer han ständigt till ljusets makt att bringa 
glädje. En gång säger han: 

Så mäktig är hos alla väsenden kärleken till ljuset, att 
sjelfva flyttfoglarna fördraga nordens köld och fattigdom blott 
för att få vara der, den längsta dag är. 1) 

1) E. S., I, s. 263. 

4 
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I en uppsats i ,Helsingfors Dagblad" förklarar Rune-
berg, att fåglarna vid sin flyttning ledas av ljuset. 1) 

Känsligheten för ljusets glädjebringande förmåga ut-
talar sig också vackert i följande bild: 

Menskligheten sitter vid lifvets strand och gråter öfver 
den mörka vågens skum och oro. Då kommer poesien, en 
solblick mellan molnen, och låter henne se hur djup, klar och 
ren den sjö är, som så svallar. 2) 

Och dock ser man även på detta område, huru Rune-
bergs hela väsen var stämt i samklang med den natur, 
som omgav honom. Han älskar ljuset, men han älskar 
också den lugna, enformiga växlingen av ljus och mörker 
i naturen, Så säger han: 

Hvad är som fyller själen med himmelsk tjusning vid 
de första vårdagarnas solblickar? Hvad, om icke den hem-
längtan till det länge saknade ljuset, hvars enkla herrlighet 
man nu helsar, såsom alpsonen sin hembygds berg. Och 
den ljufva, heliga andakt, som griper hjertat vid höstqvällens 
skymning och den första stjernans bleka anblick, hvadan 
stammar den, om icke af en lika längtan efter hvad man 
under sommaren saknat, en natt med mörker, en natur med 
hvila, domning. 3) 

Huru karakteriserar icke detta ett sinne, som i glad 
ödmjukhet böjer sig för livets lagar! 

Det är särskilt i andra samlingen dikter, som den 
estetiska synpunkten vid betraktandet av belysningseffek-
terna ofta har trängts tillbaka för en djup, personlig 
känsla för ljuset såsom det glädjebringande elementet. 
Så är ”Morgonen" en hymn till ljuset. ”Den döende" 
längtar efter morgonen och våren: 

Den långa natten gått till ända snart: 
Blir icke hvalfvet redan ljust och klart? 
Och får ej träskets snö ett högre sken . . .? 

Jfr J. A. Palm 1.1: „Våra flyttfåglar", s. 28. 
E. S., I, s. 248. 
E. S., s. 243. 
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Friluftsmänniskans säkra blick för alla nyanser gör sig 
gällande i denna sista vers. 

Allra starkast framträder dock diktarens personliga 
känslighet för dagrarnas växlingar i dikten ,,Vid en källa" 
med sina starka och levande uttryck för den beklämning, 
som griper sinnet, när ett moln sänker skugga över naturen. 

I ,,Hjertats morgon" (tredje samlingen dikter) liknas 
kärlekens makt vid ljusets. — Intressant är ordet ,,helgon-
skimmer" i denna dikt. Det har sagts, att detta ord 
bevisar, att romantikens stil ännu-  sent utövade inflytande 
på Runeberg. Detta är visserligen sant, men å andra 
sidan målar just detta ord, ,,helgonskimmer", arten av det 
ljus, som Runeberg här vill skildra. Morgontöcknen vika 
vid solens uppgång, men kring land och vatten dröjer 
ännu en svag töckensky, en lätt fuktig ånga, som sveper 
likasom en gloria om allt, som solen belyser, låter alla 
föremål framstå såsom självlysande. 

Huru solen frambryter ur dimma, har Runeberg flere 
gånger med förkärlek skildrat. Redan i ,,Blå boken" fin-
nes ett ställe, som röjer hans intresse för denna ljuseffekt. 
Det är denna bild (i ,,Till Frigga"): 

— — kan ej den slöja, 
Som i mörker insvept morgonen, 
Innan middagen fly bort och röja 
Solen med fördublad prakt igen. 

Den lilla bilden visar ett visst verklighetssinne och 
är helt säkert en av de bästa naturbilder, som tillkommit 
under denna tidiga period. 

,,Svartsjukans nätter" skildrar Runeberg även, huru 
,,en flyktig storm" skingrar morgondimman, huru berg 
och dal ,,förtroligt träda fram ur formlösheten". — Det är 
i denna skildring mycket, som skymmer den enkla natur- 

1) Ruben G:son Berg, Finsk tidskr. 1904: Strödda anteckningar 
om Runebergs stil. 
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bilden, men det ligger alla fall en konkret åskådning-  till 
grund för den. 

Föreställningen om dimmor, som vika för solljuset, 
ligger också bakom den täcka bilden i Augustas romans 
i dulqvällen": 

Blygsamt ren sitt knä hon böjer, 
Och vid herrskarns solblick höjer 
Slöjans dimma 
Från sitt anlets vår. 

Men här är naturligtvis denna föreställning starkt 
trängd i bakgrunden. Låter man den för starkt behärska 
sitt medvetande förstöres åskådligheten hos den graciösa 
lilla scenen. 

Ett par rader i ',Kung Fjalars" andra sång skildra 
med själfull friskhet de subtila ljusverkningar, som sol och 
dimma tillsammans ge: 

Såg du rymdernas glada syner 
Högt från bergen i morgonens stund, 
Såg du vaknade strålar 
Dricka skälfvande dimmors dagg? 

Rikast och vackrast är dock solens seger öfver mor-
gondimmorna skildrad i 11 Kyrkan": 

När han slutat psalmen, hade höjden 
Klarnat redan, blott kring lägre rymder 
Låg ett töcken än. Då steg ur österns 
Molnbädd solen opp och gjöt en strålflod.  
Öfver landets, öfver vattnets dimma. . . . 
Och den gamle följde med sitt öga, 
Stum af andakt, ljusets väg. — Hvad dunkelt 
Syntes nyss, var nästa stund förklaradt. 
Udde efter udde dök ur dimman, 
Ö vid ö stod fram; en verld af fägring 
Växte sakta opp ur skuggans tomhet, 
Tog begränsning, färger, glans. . . . 
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Det är något av en skapelsemyts höghet över denna 
skildring. ilVarde ljus" — och ur det formlösa dunklet 
stiger en värld. 

Sommarnattens självlysande klarhet och sommarafto-
nens djupa glans har Runeberg ofta återgivit. Några av 
hans skildringar av vårt sommarljus höra till det bästa i 
hans lyrik, t. ex. denna strof i „Färd från Åbo": 

Det mörknar ej, det ljusnar ej — herrligt hvälfs 
En natt af silfver, bytt mot en dag af guld 
Kring jullen, der den sakta nalkas 
Fjärden, som klyfves af Lemos udde. 1) 

Sommarnattens vita, skimrande ljus är i detta uttryck 
,,en natt af silfver" målat på ett sätt, som i all sin knapp-
het ger en underbar bild. Med detta kunna vi jämföra 
den även mycket suggestiva skildringen i idyllepigrammet 
ilSommarnatten" i andra samlingen dikter: 

Och jag lyfte opp mitt öga, 
Ljus var jorden, ljust det höga. 

Och slutligen har Runeberg i ,,Svanen" skildrat som-
marnatten. Den svaga antydningen om färg på „molnens 
purpurstänkta rand", den ,,glada" himmeln, trädens mjuka 
konturer, den guldbestrålade vattenytan, allt smälter sam-
man i en bild, som får enhet i „sommarnattens oafbrutna 
dämpade ljus", vilket, som Söderhjelm visat, tillika är det 
element i naturstämningen till vilket symboliken i dikten 
knyter sig. 2) 

Det är intressant att med dessa skildringar av juni-
nattens milda halvdager jämföra en bild, som ger sen-
sommarnattens belysningseffekter, karakteriserade av starka 
kontraster: 

En våg ej rör sig mer, 
Af sol och dag jag ser 
En strimma blott vid vesterns bryn; 
Och mörk i fjärdens djup är skyn. 

Roddaren. 
Jfr Söderhjelm, a. a., I, sid. 348. 
a. a., I, sid. 366. 
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Ljus och djup skugga äro på denna teckning avvägda 
och ställda mot varandra som på ett modernt träsnitt.  
Mycken likhet med denna bild har skildringen i „Tross-
kusken": 

Ut på trappan kom han. Mörkt och tyst var allt, 
Fästets stilla stjernor lyste klart och kallt, 
Blott i öster, mellan skogens toppar dragen, 
Sågs en blekröd strimma gry, en rand af dagen. 

Men dessa skildringar stå snarast såsom undantag. 
Mer än stämningar, karakteriserade av kontraster mellan 
ljus och skugga, älskade dock Runeberg de naturstämnin-
gar, då ljuset ger enhet även åt det, som eljes kontrasterar. 
Detta visa utom de ovan citerade skildringarna av juni-
nattens ljus, de talrika bilder, vilka ge aftonens gyllne 
dager, som smälter samman himmel och jord i sitt milda 
ljus. Synnerligen typisk är denna aftonbild i „Den gamle 
trädgårdsmästarens bref": 

— — den stora klara sjön, med dess stränder och 
holmar, och den sjunkande solen, och det gyllne himlahvalfvet 
öppnade sig för hennes anblick.  — När då hvarje 
fläkt lagt sig, och sjön speglade jorden och skyn, och skyn, 
som en spegel, återstrålade jordens alla blomsterfärger, och 
solen i famnen af sitt ljus omslöt allt detta, då log du och 
frågte mig, hvilkendera var vackrare, jorden eller himmelen? 

I „Hanna" betonas också denna enhet mellan jord 
och himmel som aftonljuset skapar: 

Solen sänkte sig ned och skymdes af bergen i vester; 
Mild som en brud var aftonen dock. Guldskyar i luften 
Summo och strålade ljus mot jorden — -- 

Samma uppfattning, fastän tillämpad på morgonljuset 
och mycket ofullkomligare uttryckt, möta vi redan i „Vall-
gossen" : 

Och molnen purpurranda 
Sin blåa gräns, 
Och jordens fägring blanda 
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Med himmelens. 
Men källan står derunder 
Så ren och ler, 
Och lockar fästets under 
I skötet ner. 

Vi kunna kanske antaga, att denna förnimmelse av att 
aftonljuset skapar enhet mellan två världar, har fördjupat 
Runebergs känsla för kvällens skönhet. 

Bland aftonskildringar av tidigt datum är den i „Den 
väntande" märkligast genom sin intensiva glans och ge-
nom den stegring såväl av stämningens intensitet som av 
skildringens prakt, som utmärker den. Den är given lika- 
som droppvis, i olika repriser: 

Vill jag en spanande blick i växling sänka 
På stigen än, och än på det spegellugna 
Sundets bestrålade längd. 

endast en skara måsar 
Glimmar i aftonens brand. 

Så följer anropandet av den glödande solen, som lik 
en konung skänker strömmar av guld. 

Den djupa aftonglansen över det finska landskapet 
med dess speglande vatten, skildrar Runeberg också i 
„Hanna" t. ex. i dessa rader: 

• • den sjuttonåriga flickan, 
Höjde sitt hufvud och såg vidt öfver den strålande nejden, 
Såg dess lundar och berg, dess speglande sjöar i solens 
Mildrade glans. . . . 

Glad midsommarens qväll ren nalkades. Solen i vester 
Strålade klar och kastade ljus på den landtliga prestgåln, 
Der uråldrig den låg vid den speglande viken af insjön. 

Sommarkväll med speglande vatten ha vi också i 
Chrysanthos: 

. . . der klarast Salaminska sundet 
Log mot lummig strand, bland pinier, lagrar, 
Sågs han vandra, . . . 
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. . . blicka hän mot hafvet, 
Medan solen sjönk, och böljan lugnad 
Speglade en rosig aftonhimmel. 

Aftonstämning är det i ,Torpflickan": 

Och solen sjönk, och qvällen kom, den milda sommarqvällen, 
Ett sken af mattad purpur gjöts kring bygderna och tjällen. 

Slutligen kunna vid sidan av varandra ställas de 
bilder av sommaraftonen, som avsluta ,,Molnets broder" 
och ',Kung Fjalar" och i vilka Runebergs känsla för den 
nordiska sommarkvällens skönhet fått sitt kanske högsta 
uttryck. Söderhjelm yttrar om den förra av dessa bilder: 
”Den syn, som så ofta står för Runebergs inre öga, när 
hans hjärta sväller av ingifvelser från den högsta skönhets 
värld, synen av sommarnatten med sitt milda ljus, fylld 
av lycka och sång och av intet mörker skild från solens 
strålande uppgång, med denna syn förliknar han också 
här fosterlandets sorg, när dess stolthet fallit". — Senare 
jämför Söderhjelm med detta slutstrofen i ,,Kung Fjalar" 
och finner även här „ett bevis på, hur för Runeberg som-
markvällen är den skönaste ram för den högsta stämning")) 
— I dessa aftonbilder finna vi en övergång från natur-
skildringen till natursymboliken, vilken senare skall be-
handlas. 

Vid skildringen av ett månskenslandskap måste ett 
inflytande från romantikens naturuppfattning väl alltid i 
någon mån göra sig gällande. Men för belysningseffekter 
av alla slag hade dock Runeberg en så stark och klar 
rent personlig uppfattning, att det traditionellt romantiska 
oftast uppsuges av det personligt Runebergska och skild-
ringen i sista hand blir präglad av Runebergs individua-
litet och naturuppfattning. Det är hans öga som sett de 
skälvande skuggornas lek i ,,Nadeschdas" månskensland-
skap: 

1) a. a. I, sid. 381, II, sid. 206. 
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Mot denna lugna boning 
Log månen klar, en afton, 
Och i dess parker lekte 
Med skuggor vårens vindar, 
Förföljde och förföljdes. 

Hon svarte ej, hon sänkte 
Sitt strålomgjutna hufvud 
Mot furstens skuldra sakta. 
Då kom en fläkt och flydde 
1 lek emellan löfven, 
De skälfde, skuggan skälfde, 
Och månens skimmer, gjutet 
På flickans svarta lockar 
Bröts ljuft i stilla darrning. 

Månskenslandskapen i ,,Kung Fjalar" ha en klar, lugn 
åskådlighet, och detsamma kan sägas om bilden i ,,Fän-
rikens marknadsminne" av Tavastehus ,,i månens sken". 
Månskenslandskap av romantisk dödsstämning finna vi 
såsom ovan nämnts i ,,Molnets broder" och ,,Den döende 
krigaren". 

Runebergs mest uttrycksfulla skildringar av den ljusa, 
klara dagen tillhöra den senare perioden av hans skaldskap. 
De anträffas i ,,Nadeschda", Julqvällen", ,,Kung Fjalar" 
och ,,Fänrik Ståls Sägner". Jag anför: 

Öfver jorden blånar himlen, 
Under himlen grönskar jorden, 
Leende mot jord och himmel 
Strålar mellan båda dagen. 

På den dagbelysta jorden 
Skimra blommor, glänsa vatten, 
Skjuter ock en skog i höjden, 
Skiftande af ljus och skuggor. 

Nadeschda. 
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Och det blef en dag, och solen stigit 
Nyss ur böljornas bad i glans, 
Och dess aldrig åldrade glädje lyste, 
Som i fordna dagar, i salen än. 

Solen lyste öfver värmda dalar, 
Öfver speglande sjöars rymd; 
Mellan kullar skimrade blåa floder, 
Och på fälten böljade skörd vid skörd. 

Kung Fjalar, sång V. 

Nu lyser Julisolen klart, 
Mitt sinne stäms så underbart 
I denna morgonstunden; 

Nu stråla blomsterprydt, o land, 
Höj öfverallt en löfrik strand 
Ur sommarvarma vågen, 
Låt rodna dina fjällars topp, 
Låt skimra dina strömmars lopp, 
Och slå mot himlabågen 
I glans ditt Saima-öga opp! 

Den femte Juli. 

Det är kanske naturligt, att känslan för den strålande sol-
dagens klara skönhet är starkast, när skaldens liv och hans 
konst nått sin fulla utveckling och mognad. Den mest 
våldsamt intensiva ljusskildring har Runeberg givit i ,,Kung 
Fjalar" i strofen 

Men lugnt är det vida haf, 
1 glans slår solen sitt öga opp, 
Och djupen skälfva af lågor, 
Och fästet spränges af ljus. 

Man känner sig formligen bländad av det flammande 
ljus, som dessa två senaste rader utstråla, och allt solsken 
världslitteraturen skildrat förefaller blekt inför denna flod 
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av ljus som spränger himmelens valv. En jämförelse 
mellan detta intensiva, skälvande, men färglösa ljus, och 
de röda och silvergrå, vekt och romantiskt stämda dagrarna 
i Heines ,,Die Nordsee" är intressant. 

Jämte ett djupt intresse för olika slag av belysnings-
effekter framträder i Runebergs diktning en livlig upp-
fattning av den betydelse belysningseffekten rent tekniskt 
har för skapandet av en åskådlig fantasibild. Denna för-
ståelse röjer sig, såsom senare skall visas, även vid situa-
tionsteckningen. Vid medlet av 30-talet synes benägen-
heten att låta ljuset konstituera landskapsbilden börja 
framträda allt starkare såsom en i viss mån medveten 
konstnärlig princip. Det är denna säkra teknik med av-
seende å ljusskildringen, som gör det möjligt att giva de 
vittfamnande, stora landskapsbilder Runeberg givit i ',Kung 
Fjalar" och Fänrik Ståls Sägner. Det är ljuset som ger 
dem helhet och åskådlighet. Ljuset gjuter sig över hela 
bilden, och om diktaren nämner några särskilda natur-
föremål, uppfattas de främst såsom fläckar av ljus eller 
skugga. ',Svanen" och ett par andra dikter från skaldens 
ungdom visa väl, huru hans eget sinne var uppfyllt av 
ljusintrycket, men de visa dock icke, synes det mig, den 
medvetenhet i uppfattningen och den konstnärliga beräk-
ning i återgivandet, som röjes t. ex, då i ”Nadeschda" 
skogen skildras såsom ',skiftande av ljus och skuggor", 
eller då skalden låter Morvens slott med glimmande fönster 
stå fram i ,,en flod af sken". 1 ',Kung Fjalar" och Fänrik 
Ståls Sägner finna vi ett par landskap, skapade endast 
av ljus. Den gamle, blinde Morannal minnes sitt land 

Då månen gjöt på dess kullar 
Sin ström av darrande ljus. 

Och bilden av Tavastehus, sett från Hattelmalas höjder, 
stiger fram för vår blick likasom skapad av detta enkla 
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månans sken du låg". 1) — Föremålen, det stoffliga, 
försvinner allt mer för ljuset. Vi ha i detta att se en sida 
av den utveckling i riktning mot det enkelt typiska, mot 
stora linjer och vid, syntetisk uppfattning, som även på 
annat sätt framträder i Runebergs stil. 

Färg. 

1 Runebergs landskapsbilder är det egentligen endast 
en art av färgverkan som oftare skildras. Det är afton-
eller morgonrodnaden. Och denna färg är tillika ljus, 
den bestämmer totaltonen över landskapet. Det är icke 
skäl att här på nytt behandla aftonlandskapen i Runebergs 
diktning. Det må endast anmärkas, att Runeberg icke i 
allmänhet ger detaljerade skildringar av aftonrodnadens 
olika färgnyanser; han använder sällan i en skildring mer 
än ett färgord. 2) Dock är det rätt intensiva färger han ger 
— sålunda använder han mycket ofta ordet ,,purpur"; 
orden ,,guld" och ,,rosig" äro ej heller ovanliga.  Endast 
i ,,Svartsjukans nätter" finna vi en aftonskildring, i vilken 
Runeberg ställt olika färger och färgnyanser invid var-
andra: 

Jfr Ern st B ertra m : Studien zu Adalbert Stifters Novellentechnik, 
s. 90. — Bertram karakteriserar Jean Pauls naturskildringar i det han 
yttrar: ,,Seine Naturbilder zuerst, wie unrealistisch sie vielfach sind, 
erscheinen als die ersten wirklichen Apotheosen des Lichtes. Sah 
Goethe doch immer die beleuchtete Landschaft, so hat Jean Paul die.  
Landschaft aus Licht zuerst in die Wortkunst eingefiihrt, zuerst erfasst, 
was auch die grosse Errungenschaft der Malerei des Jahrhunderts ist: 
die landschaftbildende Kraft des Lichtes fur den ästhetischen Eindruck." 

Jfr Fr. Bööks undersökning av Stagnelii » polykroma" färg-
skildringar (a. a., sid. 123) och E. H ugu et om V. Hugos färguppfatt-
ning i „La couleur, la lumire et l'ombre dans les m6taphores de 
Victor Hugo". Förf. visar här huru artistiskt V. Hugo analyserade de 
olika färgnyanserna i naturen. 
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Det var en qväll, en nordisk sommarqväll, 
En qväll, då solen icke går till hvila 
Vid jordens barm, men kysser henne blott, 
Och skyndar åter opp till dagens fröjder. 
Det var en qväll, — den vida vestern låg 
Och dvaldes i ett haf af guld och saffran, 
Och öfver österns gröna kullar summo, 
Likt rosengårdar i det stilla blå, 
De skära, purpurstänkta molnens flockar. 

Jag tar för givet att inflytande från Stagnelius står 
bakom denna färgskildring. Hos honom äro ju dylika 
praktfulla, färgrika skildringar vanliga. Särskilt är färg-
ordet „saffran" bestämmande -- det är avgjort Stagneliskt. 1) 

Orden guld, purpur, rosig, måste naturligtvis betraktas 
som nyanserade färgord. De innebära väl icke hos Rune-
berg alltid ett medvetet avvägande av färgnyansen, men 
de ge totalintrycket på ett expressivt sätt. Självständigt 
sedd och uttrycksfullt återgiven är — såsom redan tidigare 
framhölls — en kombinerad färg- och ljusverkning i bil- 
den en natt af silfver" i ,,Färd från Å ,, bo". 2) — Sam- 
mansatta färgord begagnar Runeberg mycket sällan. Ett 
av de få har han använt på ett sätt, som kunde anses 
nästan komprometterande för hans färgsinne. Det är i 
versen 

Ett blekrödt månsken blott på rutan flammar 
Serenad. 

För övrigt ha vi av sammansatta färgord att anteckna 
blott „högblå" (En högblå rand emellan molnen. Kyrkan), 

Jfr t. ex. „Kärleken" 

Pilgrimsstafven tag och sök att hinna 
De palats, der Österns väktarinna 
Slumrar ljuft på Tithans saffransbädd. 

Jfr E. H ug u et, a. a., s. 74. Förf. visar att V. Hugo i synnerhet 
hade blick för ljusets färgnyanser, för den färg som tillika är glans; 
därav hans förkärlek för jämförelser med ädla metaller, ädla stenar. 
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”hvitgrå" (en hvitgrå dimma. Kyrkan), ,,blekröd" (en blek-
röd strimma. Trosskusken). Till dessa kan fogas uttrycket 
”murgrönsrankans dunkla rodnad" (Chrysanthos). 

Lika litet som Runeberg vid återgivande av afton-
rodnadens färgspel i samma skildring använder flere 
färgbeteckningar ställer han eks kontrasterande färger 
vid sidan av varandra. Jag har antecknat endast ett dylikt 
fall  i ,Zigenaren": 

Der, hvar mellan dunkelt gröna granar, 
Strandens glesa, gula björkar svaja. 

Slutligen kunna vi beträffande de enkla färgbeteck-
ningarna konstatera, att de icke ge uttryck åt någon 
originell och självständig färguppfattning. ,,Blå" användes 
om sjön, källan, himmeln, ”grön" om ängen och träden, 
„röd" om afton- och morgonhimmeln och om rosen, 
,gul" om säden och om höstliga träd. Runeberg håller 
sig helt och hållet till det enkelt typiska på detta område. 

Rörelsen 3 n turen. 

En djup själfullhet få Runebergs naturskildringar 
genom hans sinne för allt det levande och rörliga i land-
skapet. 1) I någon mån kan också blicken för belysningen 
betraktas såsom en yttring av detta samma intresse. 

Runebergs kärlek till naturen var såsom bekant förenad 
med en utomordentlig faktisk och reell kännedom o 
naturens liv. Denna senare sida av hans natursinne fram-
träder naturligtvis särskilt starkt just i de detaljer i skil- 

- 

1) Fr. Elf vin g har i sin uppsats „Naturen och våra diktare" 
särskilt framhållit den betydelse rörelsen har i Runebergs naturskil-
dringar, särskilt i de bildliga. Förh. o. Upps. 1890, sid. 115. 
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dringen, som föra in det rörliga momentet i naturbilden, 
i skildringen av molnskuggornas vandringar, av vatten-
ytans krusningar och sist och huvudsakligast kanske i 
skildringen av djurlivet, särskilt av fågelvärlden. Hit höra 
även skildringar av ljud. Det är i allt detta, som det i 
egentlig mening realistiska i Runebergs skildringskonst 
främst gör sig gällande. 

Skildringen av djurlivet skall behandlas i ett särskilt 
avsnitt. Här nedan följer en samling exempel på skil-
dringar, vilka ge en rörelse i naturen. Det har naturligtvis 
varit nödvändigt, att här utvälja de mest typiska exemplen 
för att anföra endast dem. 

Ser hon, . . . 
Bort mot ängen, bort mot skogen, 
Endast skuggor der sig röra, 
Flyktande igen. 

Den älskande. 

Ej svalkar aftondimman, ur viken stigen, 
Ej daggens yppiga skur mitt hjertas trånad, 
Ej nattens vind, som, susande kringom klippan, 
Smeker min kyliga lock. 

Den väntande. 

Vaggad blidt af morgonfläkten 
Grönskar nu på åkern sådden; 

Vårmorgonen. 

Hör du de susande alarnes ljud? 
Ser du de grönskande ängarnes skrud? 

Sommarnatten. 

Och se'n ett lugn, en stillhet öfverallt, 
Likt lugnet på den qvällbelysta fjärden, 
När sista fläkten gått med stimm deröfver, 
Och vattnets dallring byts till spegelglans. 

Svartsjukans nätter II. 

Fjärden krusas, böljan randas, 
Lunden rörs af fläkt på fläkt, 
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Lif och blomsterdofter blandas 
1 hvarenda andedrägt. 

Morgonen. 

Fästet klarnar opp, den dunkla skuren 
Lemnar rum för aftonsolens sken, 
Och på fjärden, af en svallsjö buren, 
Vaggas dagens storm, och sofver ren. 

Helsningen. 

När morgonsolen glöder innan kort, 
Och snön på taket börjar smälta bort, 
Och droppa efter droppa re'n jag ser 
Förbi den öppna gluggen falla ner.. . 

Den döende. 

Snabba som skuggor af moln, dem stormarne jaga på fästet. 
Elgskyttarne, sång II. 

Så drömmer jag i höstens qväll och ser 
Hur löfvet faller stelt från björken ner, 
En naken strand i vikens djup sig speglar, 
Och öfeer månen silfvermolnet seglar. 

Höstqvällen. 

Ej ett ord blef taladt; endast syrsan 
Skrek i höet, och i skogssjön anden — — — 

Zigenaren. 

Luften strömmade in, gladt hördes den jagande måsen 
Ropa vid stranden, och blank låg viken, i skimrande ringar 
Bruten allenast af fiskarnes slag, som lekte vid grunden. 

Hanna, sång III. 

Tyst var vinden, en fläkt ej rörde sig. Hjordarnes klockor, 
Kärlekens smältande sång, från ensliga stigar besvarad, 
Hördes ur dalarna blott, och ibland till de döende ljuden 
Fogade ljuft vallhjonet en ton, mångdubblad av ekot. 

D:o, sång III. 

— — — här väcktes din dröm om förklarade andar, 
Vänliga, skapta för oss, att bilda oss himlar på jorden, 
Lyssna, i sångernas ljud, i den domnande sucken af echo, 
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Foglarnes röster ur skyn och ur lunderna, hör du ej englar, 
Leende englar i allt, från din barndomsålder bekanta. 

Hanna, sång III. 

Ren med mattad sång i skogen kallar 
Fogeln hem sin maka, träden hviska 
Tysta afskedssuckar blott åt vinden, 
Och ur luftens rymder, trött att irra, 
Sjunker sval på blomsterbäddar daggen. 

Nadeschda, sång VIII. 

Mins du skogarnas ljud, då vinden 
Rör med vingen de darrande Ag 
Fogeln jublar, och rusig 
Mellan hällarna bäcken flyr. 

Druckit svalkan af qvällens anda, 
Skuggans vandring i dälderna sett. . . . 

Kung Fjalar, sång II. 

Dock vaknade flägtars lek 
Från tornets fönster förnimmer han, 
Och lyss till börjande ljuden 
Af vattenfoglarnes flygt. 

Och växande vågors brus 
Han hör — -- 

D:o, sång IV. 

För dem av dessa skildringar, som tillhöra de två 
första diktsamlingarna, synes det karakteristiska främst 
vara den verklighetsprägel de ge åt dikten. De ge ofta 
ytterst säkert observerade detaljer. Man må betrakta t. ex. 
den citerade skildringen av marsmorgonen i „Den döende" 
eller av åskväderskuren i Helsningen". I ,Hanna" se vi, 
huru ur dessa observationer av naturens liv växer fram 
förnimmelsen av naturens själ. I fåglarnas sånger, i ekos 
röst, hör diktaren naturens vänliga andar, ,från din barn-
domsålder bekanta". I de strofer, som innehålla Galls 
frieri i ”Kung Fjalar", den mest själfulla och strålande 

5 
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naturskildring den svenska litteraturen äger, ger Runeberg 
allt det rörliga och ömtåliga, i vilket naturen uppenbarar 
sin själ: solstrålarnas lek bland skälvande dimmor, skuggans 
vandring i dälderna, vindens sus bland darrande löv, 
fåglarnas och bäckarnas jubel. Allt detta smälter mera 
än förr samman i stämning, intrycket av det hela blir 
mäktigare och enhetligare än av ungdomsdikternas natur-
skildring. 

Ljudelementet i naturen var för Runeberg framför allt 
en yttring av det ständigt pulserande livet i skapelsen. 
Mera än ljuden i och för sig intresserade honom de livs-
företeelser, de händelser och växlingar i naturens värld 
med vilka de stodo i samband. Då han skildrar aftonen 
säger han sålunda att fågeln ,,med mattad sång" kallar 
hem sin maka, att vindens röst i skogen sjunkit till en 
stilla viskning. Utförliga ljudmålningar ger han sällan, 
han ger endast i förbigående antydningar, som låta oss 
uppfatta naturskildringen i dess helhet såsom mera levande, 
mera konkret. Runeberg använder väl en gång adjektivet 
,,smältande" om folkvisans toner, men för övrigt finna vi 
knappast några egentligen ljudmålande adjektiv i hans 
diktning. Han var, såsom j. Tegengren framhållit i), främst 
visuellt anlagd. Dock kan han, när han skall skildra huru 
den blinde kung Morannal förnimmer morgonens inbrott, 
ge en utomordentligt uttrycksfull ljudbild, i vilken vi i 
synnerhet kunna beundra stegringen; de lätta anslagen 
som ge fläktarnas lek, vinet av vattenfåglarnas vingslag, 
växa till ett mäktigt spel för full orkester: ,,Och växande 
vågors brus — Han hör. . . ." Här som så ofta har Rune-
berg på ett utomordentligt sätt begagnat sig av pausen 
vid versens och strofens slut. Efter den lilla pausen 
stiger bruset så mycket starkare, vi tycka oss höra huru 
ett nytt tonmotiv tas upp djupt nere i basen. 

1) Föredrag hållet vid Sv. Litteratursällskapets årsfest den 5 febr, 
1915. 
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Djurlivet. 

Den betydelse djurlivet, särskilt fågellivet, har i Rune-
bergs diktning har ofta påpekats. Vår uppgift skall bli att 
söka utröna, huru Runeberg använder motiv ur djurlivet, 
och om någon förändring i användningen eger rum under 
årens lopp. 

Det är påfallande, huru ofta Runeberg använder art-
namn för fåglar. 1 ungefär 70 0/0 av alla de fall, då 
Runeberg i sina dikter talar om fåglar, äro dessa ml-
bestämda. Procenttalet av artnamn är större i de episka 
än i de lyriska dikterna. 1 Dikter 1 är artnamnens över 
vikt mindre än i de senare diktsamlingarna. En förteck-
ning över de fåglar han nämner upptar nästan alla våra 
vanligare fåglar, både småfåglar och skogs- och sjöfåglar. 
Namn på sådana arter, som ymnigare förekomma i litte-
raturen än i vår natur, finner man endast i Runebergs 
äldsta dikter. Filomela omtalas i balladen ,,Emma" i 

Blå boken"; näktergalen nämnes ett par gånger i första 
samlingen dikter -- i Augustas romans i ,,Julqvällen" 
nämnes den också, men där är det ju fullt naturligt. Även 
skogsduvan omtalas i Dikter 1. 1 ,,Svartsjukans nätter" 
förekomma örnen, gladan, turturduvan. 

1 första samlingen dikter är lärkan den fågel som 
oftast nämnes. Men även våra andra småfåglar omtalas, 
t. ex. svalan, sparven, finken, trasten, vakan (namnet be-
tecknar här taltrasten). Vidare nämnas göken, svanen, 
höken, anden, måsen. 1 andra samlingen dikter nämnas 
av småfåglarna endast taltrasten och sparven och dess-
utom vakan. Detta namn betecknar här tallbiten, en fågel 
som Runeberg brukade fånga med en liten handsnara. 
Men i stället omtalas nästan alla de vanligare skogs- och 
sjöfåglarna, t. ex. lom, and, — även under namnet arta 
-- ripa, orre, järpe. 1 de episka dikterna från 30-talet 
omtalas endast artbestämda fåglar. Vi se huru Runebergs 
jägarintressen göra sig gällande i dikten. 
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I Runebergs tidigare fågeldikter framträder tydligt 
inflytandet från Franz&i. Likasom Franzén i ”Min 
siska" och ”Kärlekssångaren" besjunger Runeberg i ”Till 
min sparf" en burfågel, eller också talar han om den lilla 
fågeln, som varje dag sjunger i almen, likasom Franz&I 
diktar om svalan, som varje morgon kvittrar vid fönster-
karmen. Det är bestämda, bekanta fågelindivider Rune-
berg i sin första diktsamling oftast besjunger. Mycket 
ofta bli också fåglarna bilder, symboler. Så heter det i 
dikten till Franz&i: 

Höjde du då ren för sista gången 
Här en älskad röst, 
Du, som, lärkan lik, flög bort med sången 
Undan storm och höst? 

Även i ”Lärkan" och Svanen" ligger bakom skild-
ringen av fåglarna en tanke på diktarlyckan att kunna ge 
uttryck åt sitt väsen i sång. — I ,Vårmorgonen" säges det: 

Lärkan, nyss på lätta vingar 
Buren hit från söderns höjder, 
Sjunger, der hon högt sig svingar, 
Känslans hopp och vårens fröjder. 

Till min sparf" har också vanligen uppfattats såsom 
en bildlig dikt, och Till en fogel" låter fågeln framstå 
som förebild för människorna. Flyttfåglarnas längtan blir 
symbol för människoandens evighetslängtan. 

Sedan Runebergs konst nått en högre mognad, och 
särskilt i Idyll och Epigram", i andra samlingen dikter och 
i de episka dikterna skildras fåglarna icke såsom enskilda 
individer. Här sättas de in i landskapsbilden. De stå 
icke i ständig relation till människornas värld, de leva 
sitt eget skygga liv i skogarnas djup, i strändernas vass, 
på havets ödsliga vidder. Symboliserande uppfattning 

1) Jfr Estlander, Runebergs skaldskap, Skrifter I, sid. 286. 
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och skildring av fågellivet är långt mindre vanlig än i 
Dikter I. ,,Talltrasten" är visserligen en parallelldikt till 
Lärkan", ehuru den ger uttryck åt ett nytt konstnärligt 

ideal. I dikten ,,Norden" återupptages flyttfågelmotivet. 
I den lilla dikten med sitt utomordentligt koncentrerade 
patos gör Runeberg svanen, nordens ädlast sköna fågel, 
till representant för sin egen djupa, religiöst färgade foster-
landskärlek. Men eljes äro fåglarna enkelt och realistiskt 
uppfattade; deras vanor äro skildrade med stor reell kun-
skap. De iakttagas för sin egen skull, icke för att tjäna 
som stoff för allegorier. Ligger där någon gång en jäm-
förelse med människornas liv innanför skildringen, så är 
den helt trängd i bakgrunden. På grund av allt detta 
befriar sig Runebergs fågelskildring från den sentimenta-
litet, som utmärker Franåns, och för vilken hans egen 
under en tidigare period icke helt var fri. 

Några gånger har Runeberg gett synnerligen effekt-
fulla bilder av huru en fågelvinge fångar ljuset, där den 
glimtar uppe i skyn, han har skildrat huru ,,en skara 
måsar glimmar i aftonens brand" (Den väntande), huru 
mot det svarta ovädersmolnet ,,bryts stundom flyktigt en 
ljusning, af måsens vinge en blixt" (Kung Fjalar, sång IV). 
En liknande synbild har diktaren även i ',Svanen" åter-
givit, fastän utan att uttryckligen betona vingarnas ljus-
glans. Men vi se den ändå, praktfullt glimmande mot 
,,molnens purpurstänkta rand". 1) I dessa skildringar fram-
träder Runebergs skönhetssinne och skönhetsglädje. 

1) Vi kunna anmärka, att detta vingmotiv upptages flere gånger 
i senare finländsk svensk diktning. Det finnes hos Topelius — „Sva-
nen flyger med vita vingar, — flyger ensam vid molnets rand" (På 
Roines strand), hos Gripenberg — „en sollyst vinge vit mot himlen 
slog" (Vingen), hos J. Hemmer — „Ser jag dig flamma ur fjärran, vita 
vinge — skär emot fjärdarnas blå i aftonbrand" (Vita vinge). Hos Te-
gengren finnes det även: „högt i skyn på vita vingar — som snö mot 
himlens blå en vilsen mås" (En vilseflugen mås). 
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I andra fall är det åter fåglarnas liv och vanor, som 
fångat hans intresse. Vi skola anföra några exempel: 

• Tvenne finkar byggde bo i parken. 
Under våren sjöng beständigt hanen, 
Under sommarn började han tystna, 
Och om hösten tiger han alldeles. 
Hvarför? — Ty så länge våren räckte, 
Tänkte han på maka blott och kärlek; 
Men med sommarn nalkades bekymmer 
Om hans bo och om hans späda ungar; 
Och med hösten kommo kulna dagar, 
Och en längtan blott att flytta hädan. 

Idyll och epigram n:o 10. 

I ,,Jägargossen" äro fåglarnas liv och vanor obser- 
verade med en realism och en sakkunskap, som är be-
undransvärd och enastående i tidens diktning, och dock 
finnes intet spår av samlande, mödosam detaljobservation; 
allt är enkelt iakttaget under jaktfärder: 

På marken vistas fogeln blott, 
Och löfven skymma än; 
Jag har ej gjort ett enda skott, 
Och det blir qväll igen. 

Om vintern komme hit en gång, 
Med drifvor i sitt fjät; 
Jag såge bättre ripans gång, 
Och orren hölle träl. 

Om luften ville blifva sval, 
Och löfven falla sen; 
Jag såg kanske i nästa dal 
En flock af hjerpar ren. 

Orrspelet i marsmorgonens gryning omtalas i ,,Den 
döende": 

Den långa natten gått till ända snart: 
Blir icke hvalfvet redan ljust och klart? 
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Och får ej träskets snö ett högre sken? 
Var det ej orrens rop, som hördes ren? 

En enkel liten landskapsbild med fåglar ges i „Den 
lättböjde" : 

Men i träsket, nedanför beläget, 
Skrek i vassen, nära stranden, Artan. 

Zigenarn och hans hustru höra i den djupa, tysta 
ödsligheten huru 

 endast syrsan 
Skrek i höet, och i skogssjön anden. 

I „Grafven i Perrho" omtalas, huru järpen ,,med 
dånfull vinge" flyger upp på stigen och huru den spe-
lande orren 

 flyger ned och modigt 
Med sitt stridsrop träsk och stränder fyller. 

samt huru tjäderungarna spridas i skogen, när skytten 
funnit kullen. 

1 ,,Ett litet öde" skildras den unga flickans innerliga 
samliv med naturen. De människor, som omgiva henne, 
skymta endast som otydliga skuggor, men i stället står 
naturen henne oändligt nära, och de skygga, vilda fåg-
larna synas vara de levande varelser, som stå henne när-
mast. De ha gett henne livets största gåva — i cykelns 
första dikt säges det utomordentligt vackert och enkelt: 

Drömmens engel . . . 
För bland foglar dig i lunden, 
Att ditt bröst med sånger fylla. 

Då flickan ensam vallar andras hjordar, äro natur-
föremålen hennes vänner och förtrogna: 

Broder är mig bruna trasten . . 
När jag sorgsen står på fältet, 
Tröstar med en ton mig trasten. 
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En ensam vår går hon och väntar sin älskade och 
ser, huru fågelskarorna samlas och hälsas av våren. Här 
ha vi åter ett uttryck för den stämning, som rymmer både 
samkänsla och kontrastkänsla med naturens liv. Det är 
en liknande stämning Runeberg i „Lutad mot gärdet 
stod . ." och även i „Saknaden" gett gripande uttryck åt. 

Men svalan och sparven höra nästan till människornas 
värld, de ha onda tungor. En gång hörde hon huru 

Svalan sjöng: hvar är din stolthet? 
Sparfven: hvar är nu din glädje? 

Från gårdsplanen och trädgårdstäppan har Runeberg 
gått ut i skog och mark och därute funnit de oskyldigaste 
representanterna för naturen i all dess friskhet. 

Andra djur än fåglar omtalas jämförelsevis sällan. 
Viktigast i detta hänseende äro naturligtvis Runebergs stora 
jaktepos „Elgskyttarne" och dettas föregångare „Vargen". 
I den sistnämnda dikten framträder även i de egentliga 
jaktscenerna det inflytande från grekiska mönster, som 
Estlander har påpekat. 1) Sålunda påminner skildringen av 
vargens död starkt om blodscenerna i Iliaden, fastän 
Runeberg parodierar och överdriver. När ,,Elgskyttarne" 
diktades, hade skalden däremot tillgång till en fond av 
egna iakttagelser som jägare. T. ex. skildringen av huru 
älgen, träffad av skottet „stannade, reste sig högt och 
störtade blodig på drivan" visar ju jägai-ens erfarenhet. 
Bildvalet i dikten visar i sin mån, huru skaldens sinne 
vid utförandet av dikten ständigt dröjer bland egna min-
nen från skog och mark, så den i bild givna skildringen 
av huru gossen med sin snara smyger sig över vakan. 

I andra dikter införes djurvärlden någon enstaka 
gång. Sålunda ha vi i „Vårmorgonen" en liten realistisk 
skildring: 

1) Skrifter I, sid. 216-217. 
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Och i hvita vinterdrägten 
Springer haren öfver brodden. 
Gömd bland buskar under granen 
Spänner Jägarn sakta hanen. 

1 skarpaste motsättning till denna skildring står den 
rent litterära bilden ”hinden, tyngd af pilar" i Saggsång 
för mitt hjerta". 

I ,Molnets broder" och i de två dikterna med nam-
net dulqvällen" se vi en skymt av ödemarkens rovdjur. 

I den lyriska dulqvällen" heter det att 

Den bleka månen sken på mon, 
Af hunger tjöt i klyftan lon . . . 

och i den episka säger Pistol: 

Längtar han stundom att se en lefvande varelse, söker 
Ensam, liksom han sjelf, den smygande vargen hans boning 

I ',Kung Fjalar" talas det om hjortar och hjortjakter. 
Ett livligt uttryck har Runebergs jägarglädje fått i strofen: 

Eller vet du hur hjertat klappar, 
När vid hornens och hundarnas skall 
Busken prasslar, och hjorten 
Står för ögat med hejdadt språng? 

Att djurvärlden med undantag av fågellivet ej har 
särdeles stor betydelse i Runebergs lyrik beror väl huvud-
sakligen på, att djurvärlden i vårt land ju är föga rik. 
Dock kunde man kanske med tanke på alla rävskinnen 
i Runebergs arbetsrum ha väntat litet mera i den vägen 
i hans diktning. Men å andra sidan upptar Runeberg 
ju i allmänhet icke motiv, som synts honom alltför oför-
medlat och oförklarat naturalistiska och vilka icke för 
honom hade en djupare betydelse. Fågelvärlden däremot 
representerade för honom något av naturens innersta 
väsen, svåråtkomligt, lockande i sin skygghet, men på 
samma gång fullt av styrkande kraft för den, som kommit 
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det nära; detta framträder särskilt i ,,Ett litet öde". Där-
för uppenbarar sig hans naturkänsla på ett synnerligen 
personligt sätt just i hans skildringar av fågellivet. 

Blomstervärlden. 

Runebergs behandling av motiv ur blomstervärlden 
hör visserligen ej omedelbart samman med det föregående, 
där framställningen främst tagit hänsyn till diktarens 
benägenhet att i naturskildringen införa ett levande, rör-
ligt element. Men det är å andra sidan intressant att 
jämföra Runebergs behandling av motiv ur fågelvärlden 
med framställningen av blomstervärlden i hans diktning. 
Därför skall detta avsnitt här få sin plats. 

Blommor omtalar Runeberg mycket ofta. Men han 
nämner jämförelsevis sällan deras artnamn. Endast nam-
net ros förekommer ofta; lilja kommer därnäst i fre-
kvens. Dessa namn äro ju så stiliserande, att de knappt 
kunna tagas som artnamn i vanlig bemärkelse. ,,Ros" 
betecknar egentligen bara en vacker blomma. Över nam-
net ,,lilja" är det någonting högtidligt, beroende dels på 
dess bibliska anor, dels på att själva blomman är så all-
varligt, stiliserat vacker. 1 folkvisorna förekommer namnet 
ofta. Jag erinrar t. ex. om  den kända, i Finlands svenska 
bygder allmänt sjungna visan ,,Du är så vacker för mina 
ögon — som tusen liljor uppå en kvist". Folkvisans 
språk och särskilt dess ordval är ju starkt påverkat av 
bibelns språk. -- Även för moderna diktare hör ,,liljan" 
samman med folkvisans ton. Karlfeldt talar om liljor 
t. ex. i ”Blomstervisor". 1) 1 den i folkton skrivna ,,Löf 
och örter och blommor små" nämner Runeberg även 
liljor. 1 denna dikt har skalden utan att använda egent-
liga artnamn behandlat blomstermotivet med en viss 

1) Påpekat av prof. Söderhjelm för förf. 
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realism. Han samlar ett knippe blommor, som ha både 
färg och ängsdoft — ordet ,,örter" tyckes mig ha en 
sådan frisk doft — men på samma gång har denna krans 
i sin fantastiska sammansättning ett tycke av landskyrkor-
nas och allmogehemmens blomsterornament, och den är 
hopbunden av folkvisornas blommor.  Till poesins 
älsklingsblomster hör också vallmon, som nämnes i ,,Idyll 
och Epigram", och får symbolisk betydelse, betecknar 
,,köld och död". 

Endast 20 å 21 0/0 av alla de fall, då blommor 
nämnas, ge ett verkligt artnamn, 1 ungefär 37 å 38 0/0 
ha vi något av de litterära blomsternamnen och i ungefär 
42 0/o  orden blomma, blomster. De verkliga artnamn 
Runeberg använder äro sippa, liljekonvalj, väppling-, viva, 
neckros samt namnen på en grupp ,,fula blommor", näm-
ligen nässla, tistel, kardborr. 1 ,,Chrysanthos" nämnas 
några sydeuropeiska växter: myrten, narciss, krokus. 1 
,,Nadeschda" omtalas stellarier och dianther. 1 ,,Den 
gamle trädgårdsmästarens bref" talas det om syrener och 
blommande fruktträd, samt om tulpaner, narcisser, liljor 
och sippor. Av alla blommor nämnes sippan oftast (5 ggr); 
de andra endast en eller ett par gånger. Liljekonvaljen 
var Runebergs älsklingsblomma, och han skildrar den 
med större innerlighet än han ägnat någon annan blomma. 
Han har talat om den i ,,Hanna" och det ofullbordade 
diktfragmentet ,,Midsommarfesten" samt slutligen i den 
lilla parabeln, som han diktade på sjukbädden. 

Det är under två perioder blomman har en större 
betydelse i Runebergs diktning. 1 första samlingen dikter 
talar han ofta om blommor. Men särskilt har blomster-
världen intresse för honom under den period i slutet av 
30-talet, som kunde kallas Runebergs intellektuella period, 
den då hans tankedikter, ,,Legenderna" och ,,Den gamle 
trädgårdsmästarens bref", tillkom mo. Användningen av 
artnamn är måhända något större under den senare av 
dessa perioder än under den förra. 
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Under hela sin skaldetid säger Runeberg, som nämnts, 
helst blott ,,blomma", ,,blomster" eller också ,,ros", ,,lilja". 
Detta sammanhänger med hans uppfattning av blomster-
världen. 

Runeberg hade helt visst sinne för blommornas skön-
het, deras ljuvhet. ,,Ljuv" är det ord han helst använder 
för att beteckna det intryck de göra. Och ofta, mycket 
ofta talar han bildligt eller symboliskt om dem. Världen 
är ,,Försonarns blomsterrike", ,,Herrans blomgård"; ,,Män-
niskoblomman" är en bland alla dessa blommor, en bland 
jordens blomstersläkte 1); rosen och liljan liknar hon i 
sin vårliga skönhet. Det är som om skalden ej ville 
skilja de olika blommorna genom olika namn och olika 
hyllningsgärder. Blomman på den fattiga betesmarken i 
ödebygden, ,,markens bleka lilja" är dock en syster till 
konung Salomos strålande liljor. Runeberg har ej lust 
att söka karakterisera livets skäraste skönhet. Han lyckas 
väl ej med detta skildringssätt alltid nå poetisk verkan, 
men någon gång gör han det: i ,,Kyrkan" och i ,,Chry-
santhos". De rader som parafrasera ,,sommarns psalm: den 
blomstertid nu kommer" höra till de skönaste i Runebergs 
lyrik. Vid den första, oändligt enkla satsen ,,och den 
blomstertid var kommen" stiger stämningen i djupt gripet 
jubel. Och den följande skildringen med sina bibliska 
bilder och ordsätt, ,,örtesängar", ,,gröna dalens lilja", 
hämtade ur Kolmodins gamla psalm, är av en utomor-
dentligt hög, stiliserad skönhet. 

,,Chrysanthos" har Runeberg även nått den lyftade, 
skära stämning, han i sina blomsterskildringar synes åsyfta. 
Icke heller här har han sökt individualisera blommorna. 
De enda artnamn han använder äro åter rosens och 
liljans. Men han har fått fram en strålande helhetsverkan 

1) Söderhjelm har påpekat ordet „människoblomma" såsom 
karakteristiskt för Rbgs uppfattning, för den jämförelse mellan mänsko-
livet och plantans vegetativa liv, som ligger bakom det. 
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i bilden av denna blomgård och dessa blommor i en 
skrud av dagg och doft och färger". 

I ”Den gamle trädgårdsmästarens bref" är behand-
lingssättet något annorlunda. Detta är naturligt, i betrak-
tande både av att det är en gammal trädgårdsmästare 
som talar och av att diktaren valt prosaskildringens form. 
Det är en helt nordisk trädgårdsbild, som nästan kom-
mer en att tänka på trädgårdarna i Borgå och dess när-
maste omgivningar, han gett i dessa rader: 

Nu stå mina parker här och alla holmar och stränder 
kring sjön gröna. Tulpanerna hava länge blomstrat, likaså 
narcisserna. Äppel- och päronträden hvitna af blommor, och 
kring allt detta binda sig som blåa bälten syrenhäckarna. 

Grundstämningen över skildringen i ,Den gamle 
trädgårdsmästarens bref" är dock densamma som över 
Runebergs öfriga blomsterskildringar. Det är det skära, 
ömtåliga, oskyldiga han vill återge. Blommornas oskyl-
diga skönhet gav honom ett slags förvissning om att det 
icke är befäst ett oöverstigligt svalg mellan himmelsk och 
jordisk skönhet. I trots av detta, eller kanske just därför, 
griper honom förgängelsetanken ofta vid anblicken av 
blommor. 

I det sista han diktat, i den oändligt gripande, namn-
löst vackra lilla parabeln om liljekonvaljen gav han åter 
uttryck åt sin kärlek till blommornas släkte. Men för-
gänglighetstanken hade vikit för evighetstanken; för den 
gamle skaldens syn skymtar en blommande, ljusomstrålad 
evighet, där den jordiska skönheten i sin högsta, skäraste 
uppenbarelse också har plats: 

En gång drömde jag att jag var i himlen. Der såg jag 
alla, kände doften af alla blommor, som voro mig kära förr. 
Men de jordiska blommorna voro mot de himmelska, som 
om de vuxit i månsken i stället för solljus. Liljekonvaljen 
ensam var sig lik, både i himlen och på jorden. Samma 
oskuldsfärg, samma vällukt der uppe -som här nere, men här 
blott för några dagar om våren, der för hela året om. 
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Framställningen av de olika årstiderna. 

En undersökning av Runebergs skildring av de olika 
årstiderna erbjuder intresse särskilt om vi främst fästa 
blicken vid graden av verklighetstrohet i skildringen. På 
detta område ha vi nämligen ett synnerligen gott tillfälle 
att iakttaga just detta. 

Likasom alla diktare, måhända med undantag för 
dem, som tillhöra den moderna naturalismens tidsskede, 
har Runeberg ofta besjungit våren. Men emedan motivet 
är så vanligt, har det just vid hans vårskildringar fäst sig 
rätt många av de litterärt traditionella drag, som karak-
terisera en del av hans ungdomsdiktning. ,Vårens krans 
blef bunden" heter det i ,,Lärkan". 1 ,Majsång" brusa 
silverbäckar och susa rosenhäckar. 1) Vindens susning, 
bäckens sång, daggen och det rena ljuset karakterisera 
våren i ,Barndomsminnen". — 1 en vårskildring i Dikter 
1 framträder dock årstidskaraktären tydligt. Det är i denna 
strof ur ,Vårmorgonen": 

Sparsamt närd af lundens kyla 
Tindrar der en sjunken drifva, 
Medan ljusa björkar skyla 
Källans sorl och tufvans vifva. 

Man tycker sig känna den fuktiga kylan i skogen 
under snösmältningen och höra det svaga, karakteristiska 
ljudet av vårbäckar, som sila sig fram mellan tuvorna. 

1 allmänhet torde man dock kunna säga, att vår-
skildringarna med avseende på verklighetstroheten stå 
under skildringarna av andra årstider. Sålunda ger dikten 
”Sommarnatten" en mycket distinkt bild av högsommaren. 
Den skildrar den tid, då smultronen plockas och då kullar 
av gräsand fly i säfven -- alltså senare hälften av juli. 

1) Jfr Söderhjelm, a. a. I, sid. 344: „. . . när naturen vaknar susa 
rosenhäckar och brusa silfverbäckar — allt med den gamla, kända 
terminologin. 
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Möjligen kunde man anmärka att „lundens fogelskara" ej 
jublar mera då, men „qvällens blyga älskogsstjärna", som 
tändes redan i solnedgången, är i stället så mycket mer 
karakteristisk för aftonbilden vid den tiden av året.  
Tidigare ha vi haft tillfälle att framhålla juninattsstämnin-
garna i ,,Färd från Åbo" och „Svanen". Om den först-
nämnda dikten kan man visserligen anmärka att det är 
en liten inkonsekvens då det talas om „den städade äppel-
korgen". 1) I dikten om bonden Paavo se vi året skrida 
förbi med växlande årstider, knappt men sakligt tecknade. 
Eljes ha vi i Dikter I endast två höstbilder -- det utom-
ordentliga höstlandskapet med slagna ängar i „Lutad mot 
gärdet stod . ." och den även rätt uttrycksfulla bilden i 
„Torpflickan": 

Tomt är nu på Vanhais betesmarker; 
Inga hjordar irra i dess parker, 
Någon fogel blott, som höken jagar, 
Flyger der från träd till träd och klagar. 

I Dikter il ha vår- och sommarlandskapen icke till 
antalet lika stor övervikt som i Dikter I över skildringar 
av andra årstider. Tillika ha skildringarna av höst och 
vinter måhända en starkare verklighetsfärg än sommar-
skildringarna, åtminstone uppvisa de färre stereotypa, 
allmänna drag. — „Talltrasten" ger visserligen en antydan 
om julidagens brännande hetta, „Hvem styrde hit din 
väg" ger ett distinkt skildrat försommarlandskap, och 
„Helsningen" ger verklighetstroget stämningen efter ett 
åskväder, alltså en reell sommarbild, men flere andra 
dikter — ,,Morgonen", ,,Blommans lott", ,,Till en ros" 
skildra sommarstämningar med mycket allmänna och 
mycket traditionella drag — skildra blomsterdoften, fågel-
sången, rosorna, fjärilarna, daggen. Ett långt större intresse 

1 ) Prof. Söderhjelm har på ett litt. hist, seminarium påpekat 
denna inkonsekvens. 
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knyter sig till höst- och vinterbilderna. Det är kanske 
skäl att här påpeka, att denna diktsamling tillkom under-
en period, då det i och för sig vackra fångade skaldens 
intresse långt mindre än det karakteristiska — det är 
ilElgskyttarnes" period. 

I ,Jägargossen" ha vi några utomordentligt fint givna 
höstbilder, varvid särskilt fåglarnas vanor under de olika 
årstiderna ha blivit observerade. i) Tillika är den svala, 
klara höststämningen i en glesnande lövskog i denna 
dikt underbart fångad. Det är emellertid rätt karakteristiskt, 
att hösten för Runeberg nästan aldrig är skördens tid. 
Kanske kunna vi i detta se ett bevis på att det är en i 
hög grad omedelbar, subjektiv syn på naturen Runeberg 
i sin diktning ger uttryck åt. Han skildrar naturen såsom 
den jägare och skogsströvare han var. 

”Tjensteflickan" ger en vinterskildring. Denna hör 
visserligen icke helt och hållet till naturskildringarna, 
men kan dock här omnämnas. Den har kanske några 
traditionella drag — t. ex. den hemtrevliga scenen vid 
spinnrocken är ju inte alldeles ovanlig i litteraturen som 
illustration till vintern. Men den scen, som skildrar huru 
folket samlas på kyrkbacken, huru man från den ser 
slädarna slingra sig fram på vintervägen över träsket, 
har icke blott åskådlighet — de drag som konstituera 
bilden äro nya och originella. Detsamma kan sägas om 
vårvinterskildringen i ”Den döende". Vi höra orrens rop 
i gryningen, se dropparna falla förbi stugans glugg, då 
marssolen smälter snön på taket, höra sparven kvittra i 
solskenet. — I „Den gamle trädgårdsmästarens bref" ha vi 
alldeles samma skildring — daterad. Och denna skildring 
kan icke dateras godtyckligt, därtill är den alltför distinkt; 
därför förstärker dateringen i sin mån verklighetsintrycket. 

Den 17 Mars. Första vårdag. Solen återtar sitt välde. 
Luften är genomandad af lif, den har vaknat ur sin dunkla 

1) Jfr ovan sid. 70. 
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vintersömn och snart skall jorden vakna. Rosa har lemnat 
sitt rum för första gången sedan länge. Hon har sutit en 
stund på trappan, hört sparfven qvittra och sett de tindrande 
dropparna falla från taket. Jag såg hennes blick stråla, jag 
hörde henne andas med djupa, törstande drag, och jag tror att 
hon en minut sökte Gud äfven i hans morgonglada verld. 0 
sjelfva fröjden, som lyfter andras sinne mot skyn, är för tung 
för hennes; den minsta droppe ur naturens helsobägare upp-
löser hennes väsende. Mattad, nästan vanmäktig har hon 
blifvit återförd på sitt rum. Huru skall allt detta slutas? 1) 

Sakliga och vederhäftiga liksom denna skildring äro 
vinterbilderna i n Elgskyttarne". Märklig är särskilt skild-
ringen av den tidiga vintermorgonen, då Petrus och 
Mathias bege sig till jakten: tövädret har under natten 
slagit om till skarp köld; drivan tindrar i stjärnljuset och 
vi höra den knarra under foten; skaren bär skidlöparna 
men hindrar älgarna. Petrus' tal om väderleken fördjupar 
det intryck av verklighet, som skildringen även annars 
ger. — Detta sistnämnda är ett drag som vi flere gånger 
finna hos Runeberg; så t. ex. i ”Lurendrejaren". 

Från medlet av 30-talet synes Runebergs stil även i 
fråga om naturskildringen utvecklas så, att det typiska 
starkare framhålles, den ger mindre analys och mera 
syntes. Vi ha tidigare sett, att en yttring av denna ut-
veckling var att ljusskildringen intager en allt mer domi-
nerande plats i naturskildringen. Årstiden ges icke heller 
såsom tidigare analytiskt, i små drag, den ges syntetiskt 
i helhetsstämningen, totalkaraktären hos landskapet. Vi 
må betrakta t. ex. ”Vårvisa" i tredje samlingen dikter. 
Första strofen ger utan realistiska detaljer ett vårligt land-
skap, över vilket flyttfågelskarorna draga: 

De komma, de komma, 
De vingade skaror, som flytt, 

1) Vi ha här ett exempel -- det enda i Runebergs produktion — 
på att samma situation blivit skildrad två gånger. Då han skrev „Den 
gamle trädgårdsmästarens bref", fann han väl, att motivet i „Den dö-
ende" lämpade sig för att inryckas i skildringen. 

6 
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Till lunder, som blomma, 
Till sjöar, som ljummas på nytt. 

Upprepningen, ett suggestivt stilmedel, som ofta har 
missbrukats, är använd med god effekt för att ge den 
jublande vårstämningen. 

Om vi jämföra denna skildring med skildringen i 
”Den döende", finna vi att ”Vårvisa" är avgjort syntetisk 
i jämförelse med den analyserande dikten från 30-talets 
första år. Samma typiska och syntetiska karaktär ha de 
flesta av naturskildringarna i ',Kung Fjalar"; så t. ex. detta 
sommarlandskap: 

Solen lyste öfver värmda dalar, 
Öfver speglande sjöars rymd; 
Mellan kullar skimrade blåa floder, 
Och på fälten böljade skörd vid skörd. 

Över „Den femte Juli's" landskap är det sommar-
stämning, sommarljus och sommarvärme, men realistiska 
detaljer har Runeberg ej gett. I de dikter, som stamma 
från slutet av 30-talet eller från senare tid, har skalden 
ej heller gett övergångsårstider utan vanligen enkla, hela 
sommarskildringar, som knappast i lika hög grad ge till-
fälle till detaljerad, analytisk skildring. 

Medvetet eller omedvetet har Runeberg under 30-
talets lopp förändrat sitt stilideal: det enkla, lugna, typiska 
och den syntetiska skildringen bliva allt mer karakteristiska 
för hans stil. I hans sätt att teckna olika årstiders karaktär 
framträder denna förändring på ett rätt expressivt sätt. 

Naturbesjälning. 

Den naturuppfattning, som ser hela naturen såsom 
besjälad, är såsom ovan antytts karakteristisk för all ro-
mantik. Den har tagit sig uttryck i nyromantikens filosofi, 
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i Spinozas panteism och Schellings allenhetstanke; den 
finnes också uttryckt av alla nyromantikens små och stora 
poeter. Men den har rötter i alla tider. — Mjöberg har 
karakteriserat naturbesjälningen såsom en yttring av varm 
känslofantasi: ”den förekommer som ett grunddrag i livs-
synen dels hos ungdomligt naiva folk, hos vilka den blir 
mytbildande, dels hos författare med panteistisk grund-
åskådning och mystisk allkänsla, t. ex. de romantiska 
skalderna, varvid den gärna ger upphov åt symbolska-
pelser". 1) 

Den uppfattning, som medvetet och konsekvent ser 
naturen såsom besjälad, har Runeberg även någon gång 
gett uttryck åt. Så i ,Hanna" 

— — här väcktes din dröm om förklarade andar, 
Vänliga, skapta för oss, att bilda oss himlar på jorden. 
Lyssna, i sångernas ljud, i den domnande sucken af echo, 
Foglarnes röster ur skyn och ur lunderna, hör du ej englar, 
Leende englar i allt, från din barndomsålder bekanta? 
0, hur ser jag ej nu dem klara! På aftonens guldmoln 
Segla de kring, framtindra ibland i en stråle af solen, 
Blicka ur blommorna, glittra på sjön och andas i luften; 
Var det ej dem, som du mente, och dem som du lärde oss älska? 

Men huru övertygad en människa än teoretiskt kan 
vara om riktigheten av allbesjälningstanken, förmår hon 
dock ej alltid personligt och intuitivt uppfatta själen i 
allt. Det är i de stora, rika ögonblicken i livet, i de 
ögonblick då en människa lever mest intensivt, som med-
vetandet om enheten i allt omedelbart framträder, sam-
känslan med allt skapat gör sig gällande. Så framträder 
i dikten naturbesjälningen oftast som en subjektiv, mo-
mentan naturuppfattning. Värmd av sina vaknande känslor 
uppfattar studenten i Hanna" naturens andar: Ho hur 
ser jag ej nu dem klara . . ." 

1) a. a., s. 143. 
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Den starka, nya känslan är det, som låter Kellgren 
uppfatta själen i allt: 

Död låg naturen för mitt öga, 
Djupt låg hon för min känsla död; 
Kom så en flägt ifrån det höga 
Och ljus och lif i verlden bjöd. 

Och ljuset kom och lifvet tändes, 
En själ i stela massan flöt; 
Allt tog ett anletsdrag, som kändes, 
En röst, som till mitt hjärta bröt. 

En uppfattning av detta röjer sig också hos Rune-
berg i ”Den gamles hemkomst". Den gamles trötta, för-
brända sinne förmår ej mer uppfatta naturens själ: 

Ack, hvad din bäck mig hviskar, hvad din blomma säger, 
Förstår jag icke mer. 

Dödt är mitt öra för de Gudars harposträngar, 
Som spelte ur din våg. 
Och Elfvorna, som dansade på fält och ängar, 
Jag mer ej återsåg. 

Den subjektiva, momentana naturbesjälningen iden-
tifierar ofta naturens själ med människosjälen, den ser i 
naturföreteelserna uttryck för mänskliga själsrörelser. 
1 den gamla morgonhymnen ,,Den signade dag" lyder 
en strof: 

Om alla de trä och gräs uti mark 
De hade båd' stämma och tunga: 
Om fåglar och djur, de kunde än starkt 
Med englaröster utsjunga, 
Förmådde de aldrig tillfyllest Guds Son 
Wår Frälsare Jesum låfva. 

Den andaktskänsla, som fyllde den okände skaldens 
bröst, var så rik och djup, att den liksom strömmade 
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över hans väsens bräddar, och så sökte han överallt 
omkring sig blott uttryck för samma känsla, ehuru hans 
stränga realism ej tillät honom att framställa besjälningen 
såsom ett faktum. Det är denna starka känsla, som är 
den rent subjektiva naturbesjälningens psykologiska förut-
sättning. Naturbesjälningen har av många dii minores 
uppfattats som ett stilistiskt knep, ett enkelt och ofelbart 
medel att nå poetisk verkan. Den stund, då vi uppfatta 
naturen såsom besjälad, var för romantiken det poetiska 
ögonblicket framför alla andra; alltså: det att naturföre-
målen utrustas med en mänsklig själ, det är poesi under 
alla omständigheter. 

Men detta stilmedel är långtifrån ofelbart; huru många 
gånger ha vi icke helt enkelt vägrat att tro poetiska för-
säkringar, att lärkorna prisa Gud, att bäckarna dansa av 
glädje. Då vårt intresse huvudsakligen är riktat på natu-
ren, naturskildringen, då förefaller oss den besjälning, som 
i naturen hör ett eko av människors tankar, oftast menings-
lös och osann. Helt annat är det, om dikten främst riktar 
vårt intresse på en människa, ett själstillstånd. Detta kan 
framstå livligare och djupare, då vi se det återspeglat av 
naturen. Och diktaren har psykologiskt rätt att låta 
den, som är gripen av en djup känsla, förnimma naturens 
deltagande. 

I Runebergs äldre dikter finna vi några rätt flacka 
och tanklösa, föga övertygande försök till naturbesjälning, 
vilka närmast synas träda i stället för en levande realism 
i naturskildringen. I Majsång" är naturskildringen helt 
och hållet besjälande, delvis t. o. m. personifierande — det 
är tanklös efterklangsromantik. Jord och himmel, lundar, 
rosenhäckar, silverbäckar, blommor och fåglar prisa vårens 
gudomlighet. I ”Vallgossen" ges exempel på konventio- 

1) Jfr de av Mjöberg anförda exemplen på naturbesjälning hos 
Tegn6-. 
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nell naturbesjälning av samma slag: hela naturen jublar 
och fågelskarorna lovsjunga Gud. Skildringen i ,,Vår-
morgonen" uppvisar alldeles liknande drag. 

Men vi finna också hos Runeberg psykologiskt be-
rättigad besjälning. Vi nämnde ovan naturbesjälningen i 
,,Hanna". 1 ,,Sommarnatten" känna sig de unga, glada 
människorna som naturens älsklingsbarn; överallt omkring 
sig vänta de vänligt och glatt deltagande i sin lycka; de 
bedja fläktarna vagga båten mot stranden, de bedja afton-
stjärnan, Avällens blyga älskogsstjerna", blicka vänligt på 
deras landning. I „Idyll och Epigram" återges ofta den 
samkänsla med allt, som kärleken skapar, förnimmelsen 
av att i hela naturen ljuder ett eko av den egna känslan. 
Så vänder sig flickan till aftonstjärnan med sin fråga 
,,hvad i himlen tänkes, — när första kyssen åt en älskling 
skänkes". Och i ',Kärleken" säger flickan till modern, 
som finner att hon fåfängt varnat sin dotter för kärleken: 

— — var ej oblid, moder: 
Stängde jag mig in, att undfly honom, 
Flög han med hvart solgrand in i rummet; 
Gick jag åter ut och rymde unnan, 
Hörde jag hans suck i hvarje vindfläkt; 

I ,,Den ångrande" anförtror flickan sig åt poppeln, 
som varit vittne till hennes möte med gossen. Dikten 
ger fint och säkert den unga flickans stämning, hennes 
fruktan för alltför många vittnen och hennes barnsliga 
glädje över att dock ha något att förtro sig till: poppel-
skuggans trogna sköte, som skall bevara hennes hem-
lighet. 

Djup sorg och ensamhetskänsla kunna också driva 
människor att söka tröst i naturens deltagande, att i na-
turens själ söka ersättning för människorna. Så växer 
naturbesjälningen i ,,Torpflickan" fram ur en känsla, som 
söker deltagande i naturen: 
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Sörjen Kandals dotter, gröna lunder! 
Såsom edra blommors blida stunder, 
Voro hennes glada stunder korta. 
Sörjen, gröna lunder! hon är borta. 

Hickan i ,,Den övergifna" söker också tröst och 
glömska hos naturen: 

Sjungen, bäckar, min brölloppssång! 
Ljufva källor och vattensprång, 
Sjungen gladt om en framtids dar, 
Att jag glömmer den tid som var, 
Glömmer lifvet med qval och lek, 
Glömmer den, som min trohet svek! 

Den gamle Onni i ,,Kyrkan" sjunger midsommar-
dagens högmessa med fåglar och blommor, då männi- 
skorna övergivit honom. 

Mycket innerlig är den unga flickans samkänsla med 
naturen i ,,Ett litet öde". Granen och björken äro för 
henne fader och moder, fågeln och blomman äro för 
henne broder och syster. Med levande, naiv fantasi indi-
vidualiseras den skäggiga granen och björken ,,böjd af år". 
Men på samma gång låter diktaren respektfullt naturen 
vara sig själv; björken och granen äro björk och gran, 
trasten och ,,markens bleka lilja" äro fågel och blomma. 
Det är icke genom att ge dem mänsklig själ och mänsk-
ligt väsen diktaren låter dem trösta flickan, de få hjälpa 
henne på sitt eget sätt. Granen bjuder skydd mot den 
kalla skuren, björken bjuder skydd mot solens hetta, 
trasten tröstar med sin sång — endast om blomman 
säges det att den ger en blick. Vi se att besjälningen är 
ytterst diskret. 

Kanske att denna vördnad för naturen sådan den 
verkligen är utgör orsaken till att den momentana, subjek-
tiva arten av naturbesjälning dock icke har alltför stor 
betydelse i Runebergs diktning. Runeberg stod icke 
främmande för i&n om en allbesjälning. Men han hörde 
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icke i naturen blott ett genljud av sina egna tankar och 
känslor — då hade naturen aldrig för honom kunnat vara 
den befrierska den var. Naturens själ var för honom en 
fläkt av Guds ande. ”I naturen såg han den högsta 
uppenbarelse af skaparens vishet och kärlek, han fattade 
den som en harmonisk och härlig lofsång till det eviga 
väsendet, och tonerna af denna ständiga dityramb fyllde 
honom med tjusning och upphörde icke att ljuda i hans 
själ", yttrar Söderhjelm. 1) — I sin skildring av allt det 
skiftande, rörliga och levande i naturen, ljuset, vinden, 
fåglarna, har Runeberg kanske djupast återgivit den upp-
fattning av naturens själ, som var för honom egen. 

Natursym bolik. 

Det är känt att symbolen är utmärkande för folk-
diktens, särskilt den germanska folkdiktens stil. Då Rune 
berg i andra samlingen dikter anslår en ton, som erinrar 
om den germanska folkdikten, använder även han sym-
bolen såsom stilistiskt medel. Redan tidigare finna vi 
visserligen natursymbolik i Runebergs diktning, i ”Flytt-
foglarne" t. ex. Men denna symbol är, synes det mig, 
icke fullt äkta; det är reflekterad parallell och bild snarare 
än egentlig symbol. 1 några av andra samlingens dikter 
är symbolen använd på samma sätt som i den gerrnanska 
folkvisan för att ge diktens grundstämning; så t. ex. i 
Saknaden". Situationen åskådliggöres här i första strofens 

ödsliga vinterbild: 

I skogen finns ej mer en gren, 
Som löf och fägring bär. 
Förbi är sommarn längesen 
Och endast vinter här. 

1) a. a. II, sid. 531. 
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Sedan överflyttas bilden till det själsliga området. I ,,Det 
var då" ha vi ett alldeles liknande fall. Första strofens 
naturbild ger stämningen. En naturskildring träder i stället 
för en direkt själsmålning och ger med alla de stämnings-
associationer den väcker till liv en långt finare och mera 
lyrisk bild av den själsstämning dikten vill uttrycka än en 
mera abstrakt hållen analys kunnat göra. Tekniken är 
dock icke exakt densamma som den vi vanligen finna i 
folkvisorna. I dessa står den symboliska naturbilden oftast 
utan något egentligt reellt samband med diktens övriga 
innehåll; den står helt isolerad i omkvädet. 

Symboliskt uttryckssätt möta vi även t. ex. i ,,Jägar-
gossens" sista strof: 

Emellan oss är sjö, är fjäll, 
Är mo med furu på, 
Emellan oss är dag och qväll, 
Och kanske natt också. 

Här är det som om det starkt betonade ordet ,,natt" i sig 
skulle samla hela diktens vemodsstämning, allt det som 
den rymmer av fåfäng längtan. Det ger uttryck åt en 
tanke på all sorg livet skall bära i sitt sköte. — Då 
,,tjänsteflickan" på söndagsmorgonen ser „natt och dim-
mor fly", tycker hon sig se all arbetsveckans enformigt 
gråa stämning försvinna för söndagens glädje. Det är 
oavsiktligt och enkelt, bild och verklighet på en gång. 

Symbolisk skildring förekommer även i dikter, som 
ej äro hållna i folkton. Så finna vi i ,,Kung Fjalar" flere 
fall av natursymbolik. Söderhjelm har påpekat, att skil-
dringen av stormen i fjärde sången är en symbolisk 
parallell till stridsskildringen. 1) Symboliskt målas också 
Hjalmars och Oihonnas lycka i den härliga strofen: 

Vårens vindar förde mina segel 
Utan syfte på ändlös ban, 

1) a. a. II, sid. 209. 
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Solbelysta, jublande vågors skuldror 
Lyfte högt min sällhet mot Gudars hem. 

I dessa skildringar klingar det psykiska med endast som 
en diskret underton och ger orden en mera förädlad 
timbre. I andra fall närmar sig symbolen den egentliga 
liknelsen och det kan stundom vara rätt svårt att avgöra 
till vilken grupp den ifrågavarande bilden skall föras. 
Detta gäller t. ex. slutbilden i ”Kung Fjalar". 

Den symboliska uppfattningen av naturen och natur-
företeelserna hade mycket stor betydelse i Runebergs 
tankeliv och framträder givetvis även i hans sätt att ge 
form åt sina id&r. Sin världsåskådning uttryckte Rune-
berg kanske innerligast och klarast i symbolens form; 
för de i&er och känslor, som lågo honom närmast om 
hjärtat, såg han uttryck i naturen omkring sig. Och ur 
naturen omkring honom växte hans icler fram; hans 
världsåskådning står intimt som hos ytterst få människor 
i samband med den natur, i vilken han levde sitt liv. 

Rolöshetens och hemlöshetens symbol var för honom 
de drivande skyarna. Redan i ”Svartsjukans nätter" möta 
vi uttryck för denna uppfattning, här dock i bildens form: 

Jag ilade till mina kulor åter, 
Lik en förirrad natt i dagens famn, 
Lik molnets skugga, som med oro flyr, 
Af sjö och land, af höjd och djup förskjuten. 

Sång I. 

. . . 0 då behöfves tröst. . . . 
Den har jag sökt, som molnet i sin irring 
En fristad söker — — — 

Sång III. 

Här symbolisar molnet oron, senare är det hemlös-
heten. Symbolen förefaller här att uttrycka den ton, som 
bringar de djupaste strängarna i dallring: 

Förbi far molnet utan skygd 
Till vindens tidsfördrif — 
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Och, utan vän och fosterbygd, 
Hvad är ett menskolif? 

Bondgossen. 

Mycket jag pröfvat, det värsta af allt för den grånade gubben 
Var dock att irra omkring, som det irrande molnet i luften, 
Utan att känna ett rum för den efterlängtade hvilan. 

Elgskyttarne, sång IV. 

Den hemlösa, vandrande tiggargossen får namnet ,,Molnets 
broder". 

Så ger symbolens utveckling en bild av diktarens 
utveckling: hemlöshetens oro kommer för honom att stå 
som den djupaste av all rolöshet. 

Symbolisk innebörd hade för honom även sjön med 
sin yta, som än vilar stilla och blank över djupet, än 
uppröres av vind och vågor. 1 detta såg han en bild av 
människornas och främst sitt eget väsen. Ur denna upp-
fattning har framgått idyllepigrammet ,,Likhet" samt en 
liten prosareflexion, tryckt i ,,Efterlemnade skrifter": 

En skald skall i sin själ vara en djup och klar bölja. 
Men tvenne slag af skalder finnas: Den djupa, klara böljan 
kan röras af en vind, då speglar den rikt, men oroligt; den 
kan vara obruten, då speglar den fattigt, men tryggt. 

Mycket av sitt eget innersta sätt att känna såg han 
helt visst symboliserat i bilden av den djupa skogssjön i 
den stund då virvelvinden upprör dess djup: 

— — —  lugn står tallen, 
Lugn står blomman på den branta stranden, 
Lugnt är allt, och endast djupet sjuder. 

Molnets broder. 

Nära dessa symboliska bilder står den i ',Fåfäng 
önskan": även här utgår skalden från en bild av vattenytans 
rörelse, han känner sig som en av havets oroliga vågor, 
den enda bland alla som har ,,ett brinnande hjerta". 1) 

1) Den stora betydelse bilden av vattenytan och vågorna hade för 
Runeberg, har påpekats av prof. Hirn på ett litt. hist. seminarium. 
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De naturföreteelser, i vilkas väsen Runeberg oftast 
ser uttryck för någonting ideellt, äro dock ljuset och blom-
morna. — I blommornas och gräsens vår och vissning 
såg han en bild av människoblommornas liv: 

Rosen blommar 
Några korta dar; 
Dröjer mer än rosens sommar, 
Mensko-blommans qvar? 
Skön hon skjuter opp och prålar, 
Kinden glöder, ögat strålar, 
Men en fläkt vid hennes stängel rör, 
Och hon bleknar, lutar, vissnar, dör. 

Höstsång. 

Men blommornas skönhet har i all sin förgänglighet 
över sig, ,,cletta skimmer, som tyckes tveka, om det skall 
höra till jorden eller himmelen, och som gör det omöjligt 
för ögat, att bestämma hvar bladet upphör, och hvar 
färgen, daggen, luften, ljuset tager vid". 1) Blomman är 
stoftets, det jordiskas mest ideellt sköna uppenbarelseform, 
så ren att den får en plats i evigheten — vi minnas 
parabeln om liljekonvaljen. I blommornas väsen såg han 
jordens skönhet bära över sig ett skimmer av överjordisk 
glans, i ljuset såg han evighetens skönhet stiga ned till 
jorden. 

Aftonbelysningen var för Runeberg en symbol, liksom 
den ständigt var det för nyromantikerna. Men också här 
framträder Runebergs uppfattning fullt personlig. — Vi 
kunna anknyta en jämförelse t. ex. vid Atterboms ,,Vall-
mon", en dikt som är utomordentligt karakteristisk för 
sin upphovsman liksom även för hela det nyromantiska 
betraktelsesättet: 

Se aftonrodnans fjerran, 
dit blicken tårad flyr: 
det är ett sken från Herran, 
som ur hans portar gryr. 

1) Den gamle trädgårdsmästarens bref. 
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”Aftonrodnans fjärran — det är längtans transscendentala 
hem, där själens innersta lif skall slå ut", yttrar Fredrik 
Vetterlund i sin analys av denna dikt.1) Men det som 
för Runeberg är karakteristiskt för aftonrodnaden, är icke 
det, att den är fjärran, utan det, att den är nära. Dess 
sken lyser icke blott borta vid horisonten; det återspeglas 
av de glimmande vattnen, det klär skogar och fält i 
purpurskimmer. Aftonen är den stund, då himmelsk och 
jordisk skönhet smälta samman i ett. ”Då log du och 
frågte mig, hvilkendera var vackrare, jorden eller him-
melen", heter det i ,Den gamle trädgårdsmästarens bref". 
Det var en fråga, som icke krävde, icke väntade ett svar. 
Likasom blommornas på jorden vuxna skönhet syntes 
honom ha hemortsrätt även i en högre värld, så syntes 
det honom, att han i aftonrodnadens skimmer över sjö 
och skog såg evighetens skönhet fullt och rikt återspeglad 
av jorden. Därför blir för honom sommarkvällen så ofta. 
”den skönaste ram för den högsta stämning". 2) 1 sommar-
aftonens gyllene frid försonas kung Fjalar med gudarna. 

Den livsuppfattning, som uttryckts i denna symbol, 
står helt visst i sitt ursprung i samband med densamma. 
Den har växt fram ur intrycken av det finska insjö- och 
skärgårdslandskapet, där aftonsolen alltid har en fjärd att 
spegla sin glans i. 

Blommorna och ljuset voro för Runeberg symboler 
för två världar, vilka dock innerst äro en. ,Är det då 
icke i svaghet och stoft all herrlighet förklarar sig och 
lefver, såsom solen lefver med tusen färger i plantornas 
förgängliga ätt?" säger han i ,,Den gamle trädgårds-
mästarens bref". 

I ,Chrysanthos" har han gett det kanske djupaste 
uttrycket åt sin livsuppfattning: den som söker Gud 
förnimmer hans ande i hela skapelsen, och endast med 

Studier och dikter, sid. 17. 
Söderhjelm, a. a. II, sid. 206. 
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hjälp av de symboler naturen erbjuder kan Han fattas; 
i vår uppfattning av gudomen återspeglas: 

. . . allt det ljus, som från Hans himmel 
Strålat ned, hans varma sol, hans stjernors 
Milda här, hans menskoätter — hela 
Detta underbara blomsterrike — — — 

Ur känslan för ljuset löser sig hos Runeberg även 
en annan symbol, mindre medveten kanske än den förra, 
men lika djupt rotad i personligheten. Hemlandet var 
för honom främst sommarljusets land. Vi ha sett, huru 
t. ex. i Svanen" hembygdsstämningen koncentreras i 
ljuset; sommarljuset blir symboliskt för det sätt att känna 
som är vårt. 1) — Runeberg var övertygad om att det var 
längtan efter ljuset, som varje vår drog flyttfåglarna mot 
norden 2), att det var ljuset som vägledde dem på deras 
färd. Det är, som om det halvt religiösa elementet i 
Runebergs fosterlandskärlek i vårt sommarljus sökte en 
symbol att sträcka sin längtan mot: 

Den som från södern 
Längtar, hans längtan 
Söker en himmel. 

säger han i dikten ”Norden". 

Söderhjelm, a. a. I, sid. 367. 
Jfr E. S., sid. 263. 



Situationsteckningen. 

Inom situationsskildringen framträder synnerligen tyd-
ligt Runebergs förmåga att låta en vision stå klart och 
skarpt tecknad för fantasins blick. Han visar sig på detta 
område som en genial tecknare, och särskilt fördelar han 
ljus och skugga på ett sätt som visar ett säkert konstnärs 
öga. Likasom han i landskapsskildringen betjänar sig av 
belysningen för att låta landskapet framträda tydligt för 
vår blick, så kan han även i en figurteckning och interiör 
låta ljuset falla så att gestalterna framstå med stor åskåd-
lighet för vårt inre öga, på samma gång scenen i dess 
helhet får ett djup av stämning, som stundom kan på-
minna om gamla holländska mästare. 

Bland sådana uttrycksfulla interiörer vill jag nämna 
särskilt den första scenen i ,Elgskyttarne" med den intres-
santa ljuseffekten: pertblossens skimmer och brasans glöd 
belyser gestalterna, medan rökskyn i taket som ett moln 
överskyggar tavlan och på samma gång gör ljuset var-
mare, mera levande och skälvande. Inför denna teckning 
erinra vi oss diktarens intresse för de ljusverkningar, som 
uppstå när solen bryter fram ur dimma. — Att de övriga 
eldskensscenerna i ”Elgskyttarne" ej äro lika utförliga som 
den första är naturligt; en kort antydan är nog för att 
läsarens fantasi skall reproducera den en gång givna 
bilden. 

Huru livligt de egendomliga ljusverkningarna i de 
finska pörtena intresserade Runeberg, finner man även 
av hans prosauppsats om förhållandena i Saarijärvi: 

Taket synes sällan; det är gömdt ofvanom ett rökmoln, 
som lik en svartgrå pell hänger sju eller åtta fot i höjden 
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och öfverskyggar, utan att besvära. Då och då genombrytes 
detta töcken af en solstråle, som dagen skickar genom det 
vida rökfånget i taket, . . . 

En ofantlig brasa af grof tallved blossar vid ugnen och 
kastar ett bländande sken kring stugan, som ytterligare upp-
lyses af pertbloss, än stuckna i väggarna, än uppburna af egna 
klykor på golfvet. I detta skimmer rör sig eller hvilar oftast 
en tallös menniskoskara. Qvinnorna sitta vid sina rockar . . . 

Det senare citatet visar, huru Runeberg begagnar sig 
av ljuseffekten för att fästa uppmärksamheten vid män-
niskogestalterna. De införas i skildringen belysta — 
detta skimmer". 1) 

Små genrebilder med en gestalt, belyst av brasans 
glöd eller pertblossens skimmer har Runeberg flere gån-
ger givit, t. ex. i dikterna ,,Tjensteflickan" och ,,Sakna-
den". I Julqvällen" finnes en liknande: 

Ensam finner ni där soldaten. Allena vid muren 
Sitter han, jemkar en brand på sin härd och tänker och tiger. 

Scenen i ,,Fänrik Stål" sluter sig till dessa. Den ges 
i två rader: 

Jag hört dem mången stilla natt 
Vid pertans matta flamma. 

Huru åskådligt tänkt och skildrat är icke detta! I 
vårt minne dröjer ännu karakteristiken av gubben 

Hans blick blef ljus, hans panna klar, 

och ur skymningen se vi berättarens inspirerade anlete 
lysa fram; det är Rembrandtsk clairobskur och en Rem- 

1) Det är måhända skäl att på tal om Runebergs sinne för ljus-
verkningar påminna om hans intresse för målaren Marcus Larsson, 
vars tavlor främst utmärka sig genom sina våldsamma ljuseffekter. 
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brandtsk gubbgestalt. Något likartad, ehuru icke lika 
stämningsdjup är skildringen av gamle Hurtig: 

Så alltjemt med sägner lika dessa 
Satt den gamle vid sin vaktelds glöd. 

Med detta kunna vi jämföra Oihonnas ljusa och be-
lysta gestalt, där hon står vid tornets fönster: 

Och mot dess speglande anlet 
Bröts dagens rosiga sken. 

Belysningen är det också som främst intresserar i 
interiörteckningen i ,Främlingens syn". Vi se de två 
svartklädda gestalterna i salen, belysta av ljuset från kan-
delabern, som den gamle tjänaren bär. — 1 „Julqvällen" 
har skildringen av belysningen, samtidigt som den låter 
gestalterna och hela interiören framstå skarpt för vår 
fantasi, blivit utnyttjad för att åstadkomma en kontrast 
av symbolisk art: 

Förgäfves i glans från glimmande kronor 
Strålade festliga ljus, förhöjande prakten i rummet; 
Skarpare blott sig röjde den mulnade sorgen derinne. 
Mörk i sin gungstol satt den ädle Majoren . . . 

En liknande skildring ha vi i ”Kung Fjalar": 

Ljus är salen der Finjal thronat; 
Dunkla vandra derinne likväl 
Söner tre af Morannal. 

Stundom har Runeberg även använt ett annat grepp: 
modellerat ut en gestalt ur dunklet, som låter den fram-
stå mera hemlighetsfullt stor och hög; så i följande fall: 

Högre syntes den gamle i skymningen. Krigiska minnen 
Fyllde hans själ . . . 

Julqvällen, sång I. 
7 
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Han reste sig ansenlig 
I stugans skymda vrå. 

Veteranen. 

Samma färd? — Nej något olikt fanns ändå, 
Fast ej blicken straxt i skuggan föll derpå 
Och vid tygeln ren i skick en man sig ställt, 
Blume trodde ej sitt öga — det var Spelt; 
Gamle Spelt, som nedböjd genom landet farit, 
Var ett hufvud högre nu, än förr han varit. 

Trosskusken. 

Det är sedan Runeberg nått en viss mognad som 
skald, han på detta sätt omsveper sina figurer med ljus 
eller skugga. 1) I sin första diktsamling använder han 
icke ännu detta grepp. 

Men även i Dikter I har skalden gett flere täcka, 
åskådliga och uttrycksfulla figurskildringar. Redan i denna 
första samling har han åstadkommit åskådlighet i situa-
tionsteckningen genom att ställa figurerna i relation till 
något ting i deras omedelbara närhet, tecknat något före-
mål, som gestalten bär i handen eller mot vilket den 
lutar sig. Detta sätt att skildra använder Runeberg givet-
vis även senare; det torde höra till de vanligaste tekniska 
greppen vid figurgestaltning. 

I första samlingen dikter finna vi sådana skildringar 
t. ex. i ”Vallgossen"  flickan träder fram på kullen 
med en blomsterkrans i handen — och i ,Sommarnatten", 
där vi se torpargubben stå i dörren, medan dottern med 
sin smultronkorg står på stranden. Flickan i ,Begrafnin- 

Jfr kapitlet om ljuset i naturskildringen, sid. 59. 
Jfr V iehof f, Die Poetik, s. 112: „Um einen schwer vorzustel-

lenden Gegenstand vor das innere Auge zu rufen, bringe der Dichter 
einen damit in der Vorstellung räumlich verkniipften, leicht zu erzeu-
genden vor die Phantasie; so wird sich des letzteren grössere Klarheit 
uber den schwer vorzustellenden ausbreiten. Dieses Mittel wird von 
den Dichtern besonders häufig zur Erhellung der Menschengestalt 
angewandt." 



Runebergs poetiska stil. 99 

gen" framställes i delvis visserligen mycket konventionella 
attityder, men det är dock en ganska stor åskådlighet över 
skildringen av henne där hon står lutad mot almen, likaså 
över slutscenen, som påminner om en del sentimentala 
målare, t. ex. Carlo Dolci: 

Och mot korset, som hon slöt med armen, 
Slog ej mera barmen. 

Enkelt och åskådligt verkar det också, när det säges 
om Minna i ,,Svartsjukans nätter", att hon 

Gick stilla fram emellan skogens stammar. 1) 

Idyllepigrammen äro särskilt rika på små bilder, där 
någon eller några gestalter bilda en grupp tillsammans 
med något föremål tätt invid. Den mest uttrycksfulla av 
dessa teckningar är utan tvivel den i n:o 13 ,,Lutad mot 
gärdet stod . . .". Huru tydligt se vi icke denna grupp 
av två unga gestalter, lutade mot gärdet, slutna till var-
andra, avteckna sig mot en kall hösthimmel som välver 
sig över dem och över de höstliga markerna, de slagna 
ängarna! Det är en klassiskt lugn och ädel bild. Andra 
situationsteckningar äro mera täcka och skälmska, så t. ex. 
den i ,,Fjärilposten": 

1 det öppna lusthusfönstret 
Satt en sommarmorgon flickan; 
Men från blommorna i nejden 
Kom en guldbevingad fjäril, 
Och på flickans lock sig satte. 

Täck är situationsmålningen även i Nadeschda. Re-
dan Dietrichson har påpekat situationsteckningens bety-
delse i Nadeschdas stil. 2) Man kunde måhända säga, 

Jfr Söderhjelm, a. a. I, sid. 358. 
Indledning i Studiet af Sveriges Literatur i vort Aarhundrede, 

sid. 214. 
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att de graciöst skildrade scenerna stundom ha en nästan 
litet tablåartad karaktär, som låter dem framstå mera med-
vetet effektfulla än Runebergs övriga situationsmålningar. 
Nadeschda — lutad över bäcken, speglande ,,sitt milda 
anlets unga vår" — knäböjande inför fursten framträ- 
dande i den öppnade dörren till praktgemaken — om-
given av sina små söner, med sin upphöjda och oskyl-
diga skönhet rörande den mörka Dmitris hjärta — fram-
trädande inför Katharina -- står ständigt för oss som 
medelpunkten i en tavla, där varje detalj är ägnad att 
framhålla hennes ljuvhet. 

Även i ,,Kung Fjalar" och i Fänrik Ståls Sägner finna 
vi talrika exempel på att en gestalt framhävts starkare 
genom antydningar om omgivningen. Fjalar ,,å sin ko-
nungastol", Sandels på sin vita Bijou, vitt synlig där han 
på redutten stannat ,,vid sitt främsta standar", den gamle 
granadören, sittande på en trappas steg; huru åskådliga 
stå icke de och många andra gestalter för vår fantasi, 
som med lätthet sätter in en mänsklig gestalt i den givna 
ramen. Huru särskilt situationsteckningen intresserade 
Runeberg, huru de syner han gick att skapa måtte ha 
fängslat hans inre öga, därom vittnar hans bekännelse, 
att det kostat honom en liten strid att övervinna sin lust 
att alltför mycket utföra bilden av Oihonna och Gylnandyne 
i den blå natten under stjärnorna. 1) 

1) Några ord om poemet „Fjalar" och Saimas kritik öfver det-
samma. 



Människoskildringen. 

Inledning. 

Bland Runebergs föregångare på den svenska par-
nassen finnas två stora människoskildrare: Bellman och 
Anna Maria Lenngren. Till dessa sluter sig Tegnér med 
några högt stående figurskapelser. Runebergs människo-
skildringskonst står icke utan samband med hans före-
gångares, fastän den tillika är i hög grad egenartad; må-
hända framträder Runebergs egenart på intet annat om-
råde så högt utvecklad som på detta. Bellmans stil är 
lyrisk och naturalistisk; Runebergs människoskildrande 
dikt har episk hållning, och det som för honom städse 
träder i förgrunden är det etiska. Häri ligger det väl 
både en styrka och en svaghet. Anna Maria Lenngrens 
figurframställning står tekniskt sett Runebergs ganska nära. 
Gemensamt för båda är, att de i hög grad bygga på 
situationsskildringen, att de karakterisera huvudsakligen 
genom skildringen av det yttre och främst genom att 
återge rörelser, hållning. Fru Lenngrens pastor med 
knifven i steken och svetten i pannan och trugning och 
bugning vid allt" är rent stilistiskt taget skildrad på all-
deles samma sätt som von Törne, när han enligt sin 
sturska vana står ”bredbent midt i ringen". Men fru 
Lenngren saknar den breda, varma humor och den etiska 
kraft, som Runeberg inlägger i sin diktning och som ger 
hans gestalter deras djupare personlighet; hon är kvickare 
och kallare, och trots allt yttre liv verka hennes gestalter 
något abstrakt och skematiskt uppfattade; de ha ett visst 
tycke av fransk komedi. 
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Kanhända blir Runebergs egenart bäst belyst genom 
en jämförelse med Tegn6-. Fr. Böök har i ,Svenska 
studier" gett en karakteristik av Tegnér som figurskapare. 
Böök framhåller att Tegnérs förmåga att gestalta männi-
skor ej får dömas efter de helt diktade personerna i hans 
verk: ,hans största skapelser bära namn ur häfderna". 
Förf. nämner som exempel hans Karl XII, Bellman, Gustaf 
III, Napoleon. 1) — Här stå vi inför det, som djupast 
skiljer Tegnérs figurframställning från Runebergs. Teg-
n&-s bild av Karl XII, som väl i någon mån kan sägas 
vara gestaltad som situationsbild, är innerst en genial 
karakteristik. Hans pose är det fast, säkert, en gång för 
alla funna uttrycket för skaldens uppfattning av konungen. 
Därför förändras icke attityden under diktens gång; som 
en staty står bilden där. De gestalter, som ställas i sam-
band med konungen bli bifigurer vid sockelns fot; huvud-
gestalten står kvar i sin en gång givna, idealt uppfattade 
pose. Mellan denna bild och Runebergs skildringar t. ex. 
av Munter och von Törne, ja även av Sandels råder 
samma stilskillnad som mellan den skulpturala idealbilden 
och porträttstudien: den förra är stiliserad i syfte att med-
dela ett visst intryck, framhålla det allra väsentligaste; 
den senare vill ge livet i all dess rikedom. Kanske kunde 
vi säga, att Runebergs figurframställning påminner om en 
serie studier efter levande modell; det för modellen karak-
teristiska framträder i var och en av bilderna, men under 
olika former, i olika rörelser och attityder. Tegnér var 
en mästare i den korta, snabba karakteristiken, som ger 
en gestalt utan de realistiska smådragen, medan den breda, 
episkt hållna skildringen är karakteristisk för Runeberg. 

I idealbilden — karakteristiken — framträder konst-
närens subjektivitet mera omedelbart än i porträttstudien. 
Då Tegnér skall fritt dikta fram sina gestalter, träder 
denna subjektivism helt i förgrunden och bestämmer 

1) a. a., sid. 118. 
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bildens karaktär så som den gjort det i Frithiofs saga. 
Hans figurer äro intellektuellt uppfattade, lyriska, subjek-
tiva, vid sidan av Runebergs med gemytet och de yttre 
sinnena uppfattade, objektiva och episkt skildrade gestalter. 

En rätt betydande stilskillnad betingas också av de 
två diktarnas olika val av modeller: Tegnér väljer, lik 
en skulptör, idealgestalter, Runeberg väljer såsom teckna-
ren, vanligen mer intresserad av karakteristiska drag än 
av skönhet. 

Beskrivning. 

Runebergs beskrivningar av sina gestalters yttre äro 
vanligen rätt knapphändiga, inskränka sig i regel till en 
antydning om växten och håret, stundom även om hyn 
och ögonen. Dräkten beskrives någon gång. Av lyrikens 
talrika gestalter är Ojan Paavo (Idyll och Epigram N:o 27) 
den enda som fått en mera utförlig beskrivning, men 
även den ger blott de väsentligaste dragen: 

Ty han stod, den starke Ojan Paavo, 
Som den höga furan ibland småskog, 
Och hans öga brann som himlens stjerna, 
Och hans panna lyste klar som dagen, 
Och hans gula hår föll på hans skuldror, 
Som ett solglänst strömfall öfver fjället. 

För övrigt inskränka sig beskrivningarna till något 
enstaka epitet, som t. ex. prisar de unga flickornas skön-
het och blommande färger eller ger en antydan om ålder-
domens vita hår. En synnerligen intressant figurbeskriv-
ning finna vi dock i en lyrisk dikt: bilden av soldat-
gossens" fader. All den glans fantasin kan väva om en 
gestalt, sedd med den tidiga barndomens ögon och sedan 
försvunnen, har denna bild, och dock är den utomordentligt 
levande och expressiv. Tekniken erinrar slående om en 
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modern teckning — figuren är utförd just så mycket att 
vi få rörelsens karaktär: ”hans stolta gång" — så ges 
en antydning om hattens konturer: plymen — ansiktet 
skizzeras helt lätt: skuggan vid ögonen tecknas. En färg, 
— den bruna hyn" — resten tusch. Det är genialt som 
teckning och underbart modernt. 1) 

1 de episka dikterna finna vi icke mycket mera av 
ren beskrivning. Hanna är visserligen föremål för en 
något längre skildring, som dock även den endast ger 
huvudintrycket: hennes friska ungdom. Det är först i 
Sägnerna Runeberg slutligen ger några mera utförligt 
beskrivna gestalter. Dock finnes icke heller där någon 
så fullständig, detaljrik beskrivning som den, vilken ger 
Frithiofs yttre skepnad i dikten ”Frithiof kommer till kung 
Ring". 

Ett särskilt intresse synes mig knyta sig till skildrin-
gen av Fänrik Stål. 1 denna bild, som sedd med den 
unge studentens gäckande blick har rätt mycken komik 
över sig, finnes det dock drag, som sedda på annat sätt 
och i annat ljus kunna ge hela företeelsen en annan prä-
gel. Mannen med det styva skicket och den ovant skurna 
rocken är vördnadsbjudande och vacker, då han står för 
den unge som representant för forna dagar och stora 
minnen. — Otto von Fieandts bild bär icke på dylika 
utvecklingsmöjligheter. Skildringen av hans yttre dröjer 
endast vid klädedräkten. Det är det innerligt vardagliga, 
om också originella, hos figuren som hela tiden betonas. 
Det är de drag, som äro bestämmande för det allmänna 
intrycket, Runeberg ger i sina beskrivningar av „fänrikarna". 
Tavlan, som föreställer Kulneff, är ”en bild av bara skägg". 
Von Essen är ,en kämpe till min och blick" — hans 
krigardräkt, hans höga, smärta gestalt och hans silverhår 
nämnas. Beskrivningen av Lotta Svärds yttre dröjer också 

1) En jämförelse med landskapsteckningen i „Roddaren" är in-
tressant — där använder Runeberg en liknande teknik (jfr sid. 53, 54). 
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den blott vid det typiska, först vid hennes ungdoms vårliga 
skönhet, sedan vid hennes ålderdoms rynkor och väder-
bitna hy. Vilhelm von Schwerin är ,spenslig och fin", 
„späd och vek". Gregori Tigerstedt är ,en högrest kri-
garbild, en smärt gestalt". Vi se att i den rena beskriv-
ningen, porträttet, ger Runeberg icke realistiska detaljer, 
smådrag. 1) Det är i skildringen av hållning, rörelser och 
delvis även i diktens språk som det för gestalterna mest 
individuella framträder. 

I överensstämmelse med sin böjelse att i den rena 
beskrivningen främst betona de allmänt typkarakteriserande 
dragen använder Runeberg härvid ofta bilder. 

Den starke Ojan Paavo är 

Stadig som en granbevuxen klippa, 
Djerf och snabb och kraftig som en stormvind. 

Idyll och Epigram n:o 27. 

Bonden Hanes söner skildras på följande sätt: 

Sköna, kraftiga de voro alla, 
Lika bäckar, som af vårregn svälla; 

1) En jämförelse med några andra författares sätt att beskriva 
sina gestalters yttre kan här vara av ett visst intresse. Med t. ex. 
Walter Scotts långa, ytterst detaljerade beskrivningar, som vittna om 
författarens historiska och etnografiska intresse, ha Runebergs skildringar 
åtminstone tekniskt ganska ringa likhet. Mera betydelse hava emeller-
tid jämförelser med versskildringar. Det synes mig att Runebergs stil 
även i fråga om beskrivningar visar likhet med fru Lenngrens. Även 
hon inskränker sig, särskilt då hon skildrar unga täcka flickor, till all-
männa drag om hon också stundom ger en liten antydning t. ex. om  
dräktens band och blommor — men då hon låter sitt löje spela kan hon 
likasom Runeberg i » Otto von Fieandt" åstadkomma en dråplig karak-
teristik genom att skildra dräkten; vi erinra oss t. ex. Cornelius Tratt. 
Men fru Lenngren karrikerar. Olikheten mellan de två diktarna ligger 
— jag upprepar det än en gång — huvudsakligen i temperamentet; 
Runebergs människouppfattning är varmare och djupare, därför får 
också hans skildring en vidare syftning, en djupare innebörd. 
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Var dock någon framför andra herrlig, 
Var det visst den unge Thomas Hane, 
Äldre brodren i det andra paret. 
Gick han fram, fast höljd af trasor, sågs han 
Skön som stjernan mellan rifna skyar . . . 

Anna i Elgskyttarne beskrives sålunda: 

Men storståtlig och grann, i sin grönrödrandiga ullkjol, 
Halsen beprydd med en duk af kattun, mångrosig oeh färgrik, 
Trädde hon fram, lik sommarn i prakt, den förståndiga Anna. 

När hon dansar, är hon lik ”det gungande skeppet 
i hamnen". Sonen Karl beskrives också genom en lik-
nelse: 

Yster går han och stolt i sin vadmalsjacka som fålen, 
När på en grönskande äng han betar bland andra, och modigt 
Skakar sin fylliga mahn, och gnäggar af glädje och kärlek. 

Om Hanna säges det ypperligt: 

Frisk satt flickan och röd som ett smultron, vuxet i skuggan. 

Oihonna skildras i talrika bilder, av vilka de flesta 
antingen ge kylan i hennes väsen eller också en ljus-
verkning: 

Från bergens topp, så sjungs det, en kylig flägt, 
Med dalens blommor leker Oihonna, 
En våg hon är, som skimrar mot vårens sol, 
Eld talar dess blick, is gömmer dess barm. 

Hon är ”flägt kring strömmarnas stränder", hon är 
,den svala strålen på Morvens fjäll", hon är ”en strimma 
i Shelmas dimmiga natt". 

Det allmänna intrycket av von Törne ges i bilden 

En gammal, knotig björk med masur inne, 
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och senare säges det: 

En främling kunnat tro sig se en stock, 
Som nian klätt sporrar på och krigsmansrock. 

En jämförelse med Tegnérs människoskildrande bilder 
ligger nära till hands. Olikheterna bero naturligtvis på 
den djupa olikheten mellan de två skaldernas väsen: 
Tegnérs bilder ha i rak motsats till Runebergs en intel-
lektualistisk prägel. Jag anför ett karakteristiskt exempel 
ur ”Kung Bele och Thorsten Vikingsson": 

De stodo, som bland bergen två offerhus 
åt hedna gudar vigda, nu halft i grus; 
men visdomsrunor många på muren täljas, 
och höga forntidsminnen i hvalfven dväljas. 

Tegnérs bild är fyndigare än någon av Runebergs, 
den är intellektualistisk och spirituell. Runebergs bilder 
ha däremot mera åskådlighet och gemyt -- jfr t. ex. den 
karakteristiska bilden ,trädde hon fram, lik sommarn i 
prakt, den förståndiga Anna". 

Skildring av hållning, rörelser och 
ansiktsuttryck. 

Runebergs år 1850 hållna föredrag ,Om Grekernas 
plastiska konst" visar talande vilket starkt medvetet in-
tresse han egnade åtbördens språk, det uttryck som inläg-
ges i gestaltens rörelser. Han dröjer särskilt vid handens 
och armens rörelser och ger en utförlig utläggning av 
de känslor dessa kunna uttrycka. På hans egen figur-
framställning kan i hög grad tillämpas det som han säger 
om grekernas skulptur, nämligen att det är i framställ- 
ningen av gestaltens plastik som deras konst når högst, 
medan anletsdragens och blickens uttryck mindre intres- 
serade dem. 
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Det är det behärskade, lugna, höga eller tyst resig-
nerade och slutna Runebergs skildringar av hållning och 
rörelser oftast återge. Jämförelsevis sällan ge hans ge-
stalter starkt uttryck åt sina känslor. Säkrare, åskådligare, 
psykologiskt sannare uttryck finner Runeberg även då 
han ger de behärskade attityderna. Talrika exempel på 
skildring av imponerande höghet erbjuder Runebergs 
diktning. Ex.: 

Hel dig! undan stormarna och åren, 
Hög och segrande i silfverhåren, 
Vandrar du mot evighetens rand. 

Till den ålderstegne. 

Och stod han hög i borgens rund ibland, 
Förmälande en djerf bedrift med tonen, 
Då lyste drottens blick som stjernans brand . . . 

Barden. 

Ty han stod, den starke Ojan Paavo, 
Som den höga furan ibland småskog. 

Idyll och Epigram n:o 27. 

Hög och sträng i sina hvita lockar, 
Satt han redan helgdagsklädd vid bordet, 
Och en penning, fosterlandets gåfva, 
Hängde vid hans blåa rock på bröstet. 

Orafven i Perrho. 

Högre syntes den gamle i skymningen. Krigiska minnen 
Fyllde hans själ, och glömmande ensamheten och bristen, 
Nådde han herrgåln stolt, som en vapenbroder till ägarn. 

Julqvällen, sång I. 

Klart lyste hans öga, och högre 
Lyfte i vrede han nu sin silfverlockiga hjessa. 

D:o, sång I. 

Sagdt; men i högre gestalt sig reste den ädle Majoren . . 
Finland stod för hans själ . . . 

D:o, sång III. 
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Satt hög å sin konungastol 
Hugstore Fjalar, Gauthiods kung. 

Kung Fjalar, sång I. 

Böjd syntes han först till sitt skick, 
En okänd främling, kufvad af nöd och år; 
Högre dock hvarje steg hans skepnad 
Gjorde, och jättelik han för Fjalar stod 

D:o, sång I. 

Så talte han, reste sig opp 
Från thronen, tog vid handen sin son och gick 
Väldig som förr ur kämparunden, 
Lemnande grafvars tystnad i salen qvar. 

D:o, sång I. 

Det sågs i den gamles drag 
En skymt af leende sorg, dock snart 
Stod hög han upp, och hans ande 
Bröt fram i glödande ord. 

D:o, sång IV. 

Som en fura mellan tallar fallen, 
Än i stoftet störst och utan like, 
Låg bland fiender, som stupat, hjelten. 

Molnets broder. 

Att störta denna jätte ned var mer än arm förmått. 
Sven Dufva. 

Gamle Lode, barske herren, 
Hade sutit tyst vid talen; 
Nu blef gubben röd i synen 
Och stod högrest upp i salen. 

Fältmarskalken. 

En svartklädd qvinna, hög fast böjd af år. 
Främlingens syn. 

Högrest, men med blottadt hufvud, på en trappas steg han satt. 
Fänrikens marknadsminne. 
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Med hufvudet högt uppburet 
Framledde han hingsten stum. 

Von Essen. 

Hvem är den höge mannen der på elfven9 strand. 
Adlercreutz. 

Gamle Spelt, som nedböjd genom landet farit, 
Var ett huvud högre nu än förr han varit. 

Trosskusken. 

i några av de citerade exemplen hänför sig ordet 
hög" egentligen till den yttre gestalten, men det har 

alltid tillika symbolisk betydelse. Hos Runeberg är det 
yttre alltid symboliskt uppfattat, det yttre står alltid i 
samklang med det inre, är alltid typiskt. 

Mest monumental och imponerande framstår må-
hända högheten över gestalterna vid skildringarna av kung 
Fjalar och av den gamle Hane ,hög och sträng i sina 
hvita lockar" och med ,en penning, fosterlandets gåva" vid 
bröstet. Hur det genialt funna draget, medaljen på den 
blåa rocken, förstärker intrycket av vördnadsbjudande hög-
het! Det låter den gamle stå för sina söner såsom repre-
sentant för själva fosterlandet, för samhället, som kräver 
vördnad och lydnad och självuppoffring. Även i bilden av 
kung Fjalar samverkar allt till att göra bilden imponerande 
och mäktig: ,konungastolen", där han har sin plats och 
den skimrande blicken klarnad i vunna segrars fröjder". 
— Men även gestalter av mindre mäktig resning än den 
gamle konungens och gamle bondens kunna i de stora 
ögonblicken synas höga. Då hären stridit vid Siikajoki 
synes gamle Spelt ett huvud högre än. förut. Och då 
Sven Duva står ensam på spången i strid mot övermakten 
synes hans gestalt växa till en jättes. 

Ett likartat intryck, måhända än mera skulpturalt mäk-
tigt når Runeberg genom att skildra lugnet, tryggheten, 
som vilar över en gestalt. Söderhjelm har upprepade 
gånger framhållit den betydelse ordet lugn har i Rune- 
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bergs diktning. Detta låter tillämpa sig också på män-
niskoskildringen. Med en samling exempel skall jag söka 
visa huru detta lugn, denna trygghet åt skildringen av en 
enkel rörelse eller pose kan ge en plastisk skönhet av 
nästan antikartad karaktär, vilken värdighet det kan för-
läna en figurskildring. 

Och han möter dygden med sin lugna panna. 
Det ädlas seger. 

Bonden fyllde lugnt ett glas för honom, 
Bjöd och talte till den gamle knekten. 

Idyll och Epigram n:o 22. 

Sagdt. Hans mening förstod soldaten och förde till ögat 
Handen och strök på engång från den skäggiga läppen en 

darrning, 
Sen, vid sin staf, orubblig och lugn, uppblickande åter, 
Teg han en stund och tog omsider till ordet och sade . 

Julqvällen, sång III. 

Hans kungaglans af lugn består, 
Och krona är hans silfverhår. 

Den gamle. 

Dock se, han öppnar ren sitt tjäll; 
Hur lugn är ej hans blick, hur säll. 

Söndagsskörden. 

Hornet gaf 
Svennen han åter, och från vapen- 
smyckade pelarn tog han sin båge lugn. 

Kung Fjalar, sång I. 

Så stod soldaten färdig 
Att ut ur stugan gå, 
Helt vördnadsvärd att skåda 
I drägten gul och blå, 
Med messingsskodda hatten 
Högt öfver hjessans rand, 
Och dödens lugn i minen, 
Och vandringsstaf i hand. 

Veteranen. 
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Han gick dock ej från stället, 
Hans lugn var lika gladt. 

Veteranen. 

Der stod han, axelbred och styf, helt lugn på gammalt vis. 
Sven Dufva. 

Han tycktes hafva laggt sig nu att hvila på sin lek, 
Väl icke mera trygg än förr, men mycket mera blek. 

D:o. 

Och hans öga var lugnt, och hans panna var klar, 
Och han sken på sin ädla Bijou. 

Sandels. 

Sen han sagt det, hade lugnt han knutit 
Sina armar öfver bröstet blott, 
Och mot trädet, vid hvars stam han sutit, 
Sänkt sig tyst och somnat godt. 

Gamle Hurtig. 

Han sänkte lugnt, helt lugnt, sin arm mot bordet 
Och strök det tomt uti ett enda drag. 

Döbeln vid Jutas. 

Hans veteraners lugna gång mot döden, 
Den skulle slumpen leda, icke han. 

D:o. 

Den bleke mannen såg med lugn mot höjden. 
D:o. 

Var det högmod? Kanske icke; — i hans min, hans skick, i allt 
Låg ett drag af lugn tillika, fast förnämt och stelt och kallt. 

Fänrikens marknadsminne. 

Och hur var han dock ej boren, 
Vänfast, trofast, lugn och stilla. 

Munter. 

I ,Den femte Juli" framhålles lugnet såsom ett ut-
märkande drag för hela Finlands folk: 

Det fanns ett folk i Suomis land. . . . 
Dess mod är tyst, dess lugn är hårdt. 



Runebergs poetiska stil. 113 

Här nedan följa några skildringar av en något var-
dagligare prägel. 1 de flesta av dessa användes ordet 
ntrygg", som står i samklang med den vardagligare tonen. 

Men han gick trygg sin jemna gång, var tålig som förut. 
Sven Dufva. 

Han lät dem prata, stod helt lugn och redde saken så: 
,, Om jag ej får med andra gå, får jag väl ensam gå". 

D:o. 

Finnen, visste han helt godt, 
Är för trygg för att ha brådt. 

Otto von Fieandt. 

Lugnt med sin medalj i näfven 
Steg dragonen in. 

De två dragonerne. 

Jag kände gubben under freden redan, 
Då var han rund och trygg som framgent sedan. 

Von Törne. 

Nu log han ock på nytt sitt stora löje 
Och ställde sig helt trygg, som nyss förut, 
Med hand i sidan och med benen ut. 

D:o. 

Trygg och nöjd att se i döden 
Som han var i alla öden. 

Munter. 

Vi se huru detta lugn är utmärkande för Runebergs 
mest karakteristiska, säkrast givna gestalter. Det är stolt, 
självmedvetet hos kung Fjalar; ödmjukt naivt, omedvetet 
hos Sven Dufva, Munter och de flesta andra av „fänri-
karna". 

Tyst, försynt anspråkslöshet i uppträdandet, skildrar 
Runeberg även med djup sympati: 

Vackert var det att betrakta 
Hjelten Adlercreutz, genralen, 

8 
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Hur han kom så tyst och sakta 
Till soldatens graf i dalen. 

Munter. 

Till armen från vilda skogen 
Kom han styf till skick och later, 
Sina tappra fäder trogen, 
Allt från hedenhös soldater, 
Svarte kort och talte föga, 
Log med skalken i sitt öga: 
Högst tre ord, se'n stum som siken, 
Men på hufvu't slog han spiken. 

D:o. 

Och tyst kom Döbeln och ställde sin man 
I luckan, der Femton stått. 

N:o Femton Stolt. 

Man märkt vid talet, från stund till stund, 
Hur han blickat åt sidan re'n 
På en tiggarskepnad, en trasig kund, 
Som stod der tyst och allen. 

D:o. 

Betecknande är det att sorgen och smärtan oftast är 
tyst, bäres med stilla resignation, utan ord. Så i följande 
skildringar: 

Sörjer du en tid, som är förfluten, 
Ädle gamle, der du tyst och sluten 
Skrider fram i ålderns kulna dal? 

Till den ålderstegne. 

Det enda minne, jag af henne fick, 
Är spåret på det daggbestänkta gräset, 
Och qvistarna som darra än, der hon 
Gick stilla fram emellan skogens stammar. 

Svartsjukans nätter, sång IV. 

När den gamle hört det hårda ordet, 
Gick han tyst till stranden, löste båten 
Och begynte ro i gråa dimman. 

Kyrkan. 
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Hon lyfter tyst sitt öga opp 
Och ser mot skyn, fast utan hopp. 

Bruden. 

Sagdt, ur Majorens hand mottog han det ångande glaset, 
Förde det lyst till sin mun och tömde det stilla i botten. 

Julqvällen, sång III. 

. . . blott till afsked tycktes 
Stilla hans öga sjunka på dottren nu. 

Kung Fjalar, sång I. 

Då löste Hjalmar stilla sin hjelm och bjöd 
Åt fadrens hämnd sitt blottade hufvud. 

D:o, sång III. 

Så han sade, och med svärdet stilla 
Skar han runor i ärrigt bröst. 

D:o, sång V. 

Ofta, när i furans krona 
Fläktar fara, vindar hvina, 
Sänder jag från denna klippa 
Tyst min tysta suck att flyga: 
O min ende, kom tillbaka! 

Tigande med tvenne späda söner, 
En vid högra, en vid vänstra handen, 
Gick hon bort, från öfverflöd och lycka, 
Till sin fosterfaders öde koja. 
Ingen såg dock henne gråta, ingen 
Klaga henne hört. . . 

Ett litet öde. 

Tyst ur stugan gick han, tyst på stigen, 
Villsamt tecknad ut i ödemarken. 

Molnets broder. 

När den gamle inom muren trädde, 
Stod en menskoskara mellan korsen, 
Hemsk och tyst, som skaran söfd derunder. 
Ingen fanns, som gick ett steg till mötes, 
Ingen, som ett ord till välkomst sade, 
Ingen fanns, som ens med blickar talte. 

D:o. 
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Så hon sade utan gråt och jämmer, 
Framgick stilla till den fallnes sida, 
Böjde knä och tog sin duk och täckte 
Tyst och lätt hans genomskjutna panna. 
Hemsk och tigande stod kämpaskaran, 
Lik en skog, der ej en fläkt sig rörer; 
Tysta stodo nejdens qvinnor äfven, 
Komna dit, att skåda och att sörja. 

Molnets broder. 

På stugans låga trappa satt en flicka tyst och såg 
Torpflickan. 

Hon satt så stilla, men så varm, så spanande ändå, 
Att om hon lyssnat, som hon såg, hon hört sitt hjerta slå. 

D:o. 

Till hvarje led, till hvarje man hon blickade en fråga, 
En fråga bäfvande och skygg, en fråga utan röst, 
Mer tyst än sucken sjelf, som smög ur hennes fulla bröst. 

D:o. 

Hon dröjde ej, hon såg engång ditåt, der striden brann, 
Och smög på väg och flydde tyst och skymdes och försvann. 

. D:o. 

Och dottren kom, med tysta fjät hon nalkades sin moder, 
Det blida ögat skymdes nu af inga tårefloder. 

D:o. 

Med häpnad hennes tysta tåg 
Den gamle, väckt ur dvalan, såg. 

Den döende krigaren. 

. . . och hon kom, 
Som om ett bud hon hört, 
Så tyst, så lugnt, så visst, som om 
En ande henne fört. 

D:o. 

Särskilt de unga kvinnorna skildras såsom stilla: 
flickan i ,,Ett litet öde", Molnets broders brud, flickan 
i „Den döende krigaren", Nadeschda, lltorpflickan", alla 
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röra sig tyst, stilla, sörja stilla. Hos Augusta i ,,Jul-
qvällen" är detta drag mycket starkt betonat: oändligt 
stilla träder hon in i hemmet efter sitt julaftonsbesök hos 
de fattiga; hon står vid Pistols sida i stugan utan att han 
ens märker henne, hon försvinner usom en blomsterånga" 
ur kammarn; då kaptenen kommit hem dröjer hon en 
stund vid satsdörren utan att genast bli sedd; sakta och 
blygt smyger hon sig till Pistols sida för att be honom 
stanna på herrgården.  Mest gripande verkar den resig-
nerade tystnaden i skildringen av den gamle bonden 
Onni i ',Kyrkan": ,,När den gamle hört det hårda ordet, 

 gick han tyst till stranden. . . ." 
Den djupaste smärtan, förtvivlan, vreden äro stumma 

stela, orörliga. Så skildras de i följande fall: 

Hunden lik, som retad följer björnen, 
Vädrande hans stig i skog och vildmark, 
Gick han stum, som vägens blodspår ledde, 
Stum, men mordlust ropte i hans hjerta. 

Grafven i Perrho. 

Hon blickar stum mot land och sjö, 
Och hvit är hennes kind som snö. 

Bruden. 

När en yngling, tidigt som Chrysanthos 
Genomträngd af korsets helga lära, 
Nalkades med långsam gång den gamle. 
Stannande framför hans fötter, stod han 
Stum med öfver bröstet knutna armar; 
I hans anlet syntes skuggor skifta 
Mellan sorg och vrede, harm och ömkan. 

Chrysanthos. 

Stum en vingad stund 
Stod hans dotter, mot den gamle spotskt 
Hennes bruna ögas vrede flög. 

Nadeschda, sång I. 

Bort flydde från henne hans blick, 
På Hjalmar föll den, flydde från honom, flög 
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Snabb som en ljungeld mellan båda, 
Tills att, mot höjden rigtad, den qvarblef stel. 

Kung Fjalar, sång I. 

Qvar satt der han sutit ännu 
Orörlig Fjalar; endast hans hand, som nyss 
Slöt sig till stöd kring dottren, syntes 
Ligga, som vissnad, nu på hans toma knä. 

D:o, sång I. 

Och tyst, förfärlig, hotande, ensam stod 
Än qvar i sin väntan Gauthiods kung. 

D:o, sång III. 

Kungen syntes häpna, när han kände 
Gråa vandrarens drag igen. 
Utan ord han satt; — 

D:o, sång V. 

Gamle kungen syntes allena mulen, 
Tankfull, mörk, mot skeppen han såg, och teg. 

D:o, sång V. 

Som han sutit, stel, som en stod på grafvar, 
Satt orörlig, tigande, Fjalar qvar. 

D:o, sång V. 

Så, då sången slog den unges sinne, 
Satt han stum, orörlig, sluten, bortskymd, 
Men hvart ord dref bloden ur hans hjerta. 

Molnets broder. 

Utan akt på talet 
Satt hans dotter, sluten lik en blomma, 
Som sin kalk vid nattens inbrott sluter. 

D:o. 

Men med sammanknutna händer, mållös, 
Som af åskan drabbad stod den gamle. 

D:o. 

Så till Möttönen han red, 
Såg blott styft mot sadeln ned, 
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Höll sin högra hand vid brickan, 
Pipan den låg glömd i fickan. 

Hvad han satt och tänkte på 
Kunde ingen rätt förstå, 
Med sig sjelf blott höll han gille. . . . 

Otto von Fieandt. 

En dyster stillhet rådde under tiden, 
Som då en åsksky, nyss från hvalfvet skriden 
Står dubbelt hotfull åter der den flytt. . . . 
Du stod der, du, men stum, med klingan dragen, 
Kall bidde Kothen, sluten red Grönhagen 
Blott Konow svor — — — 

Döbeln vid Jutas. 

Med blicken mörk, med handen på sin panna 
Besåg han stum den gråa krigarns skick. 

D:o. 

Med hufvudet högt uppburet 
Framledde han hingsten stum. 

Von Essen. 

Han gick helt stum och sluten, 
Men hans öga det brann i glans. 

D:o. 

Han vände stel sig bort, med handen blott 
Den bjudna famnen visande tillbaka. 

Bröderna. 

Men stum från väggen, ofvan stolens karm, 
Han ryckte ned och höll med säker arm, 
Till svar, en spänd pistol mot brodrens hjerta. 

D:o. 

Det är troligt, att Runebergs sinne för den akustiska 
effekten medverkat till hans förkärlek för ordet ,,stum" i 
skildringar av dyster tystnad. Så har skalden i ,,Döbeln 
vid Jutas" i stället för det ursprungliga ,,tyst" insatt 
”stum" i raden: ,,Du stod der du, men stum, med klingan 
dragen". 



120 Runebergs poetiska stil. 

Runebergs sätt att skildra affektbetonade rörelser, 
uppfattas överhuvud riktigast, om man ihågkommer hans 
förkärlek för de behärskade, tillbakahållna känslouttrycken. 
Synnerligen karakteristisk i detta avseende är skildringen 
av Kung Fjalar i diktens första sång. Det säges att tysta, 
bäfvande blickar lefde kring Fjalar blott". Det är endast 
dessa tysta, bävande blickar, som kunna uppfatta de knappa 
yttre uttrycken för striden i konungens själ. Då Dargar 
framfört sin hårda spådom, visar endast en rörelse kring 
munnen konungens smärta: ,färglös rördes hans läpp"; 
när han sitter med barnen på sitt knä, vandrar hans blick 
från gossen till flickan och åter till gossen ,tills att mot 
höjden riktad den qvarblef stel" — och slutligen, då Sjolf 
lyft Gerda ur hans famn, ligger hans arm slapp ”som 
vissnad" på hans torna knä. 

Även vid andra tillfällen låter Runeberg sorgens djup 
framstå så mycket starkare just genom att han betonar 
behärskningen eller också låter oss känna, att för den dju-
paste smärta alla yttre uttryck äro för små. — Vi kunna 
hänvisa t. ex. till skildringen av Pistol i det ögonblick, 
då han mottager budskapet om sonens död: 

Sagdt. Hans mening förstod soldaten och förde till ögat 
Handen och strök på en gång från den skäggiga läppen en 

darrning, 
Sen, vid sin staf, orubblig och lugn, uppblickande åter, 
Teg han en stund . . . 

När den gamle i ,Molnets broder" ser fostersonen ligga 
stupad, står han mållös, endast händerna knytas i förstel-
nande sorg. 

Vilka fina uttryck Runeberg finner också för den 
blida, veka sorgen, visa flere ställen i hans diktning, så 
t. ex. skildringen av Adlercreutz' gest, när han smeker 
Vilhelm von Schwerins bår. 1) Och sällan har väl den 

1) Jfr Söderhjelm, a. a. II, sid. 390. 
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kvinnliga omsorgen, mjuk och behärskad, praktisk i den 
djupaste sorg, blivit skildrad så fint som i ,,Molnets bro-
der". Flickan går fram till den fallnes sida, 

Böjde knä och tog sin duk och täckte 
Tyst och lätt hans genomskjutna panna 
Men den ädla flickan sade åter: 
Om dock någon ville hemta vatten, 
Att jag kunde två hans anlet blodfritt, 
Stryka än en gång hans lock med handen, 
Se hans öga ljuft ännu i döden; 

1 en mycket behärskad rörelse tar sig även lltorp-
flickans" sorg uttryck: 

Hon gret ej högt, men pannan sjönk mot hennes öppna hand, 
Och stora tårar sköljde ljuft den friska kindens brand. 

Måhända kan man finna en viss skematism i Rune-
bergs användning av denna gest — pannan stödd mot 
handen. Men å andra sidan är rörelsen naturlig och 
vanlig. 1 föredraget om grekernas plastiska konst yttrar 
Runeberg: ,,Handen öfver pannan visar, i särskilda modi-
fikationer, smärta och bekymmer, öfverläggning och efter-
sinnande". 1) Denna rörelse omtalas i följande fall: 

Jag tycks arbeta flitigt, 
Det lider ej likväl. 
Mot handen sjunker pannan 
Och nålen glömmes då. 
Hvad önskar jag, hvad vill jag, 
Hvad tänker jag uppå? 

Den sjuttonåriga. 

Se, der vid fjärdens nakna strand 
En flicka skådar du; 
Med pannan lutad mot sin hand 
Hon sitter ensam nu. 

Bruden. 
1) E. S. I, sid. 353. 
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Sjelf med handen under kind 
Sitter jag och drömmer här. 

Den väntade. 

Hur jag satt, med pannan sänkt mot armen, 
Såg en munter sparf från fönsterkarmen . . . 
Gosse, hvarför sörja der, 'var glad! 

Skilnaden. 

Stum på gräsets matta, nära stranden, 
Nu hon sitter, sänker, som i drömmar, 
Stundom ned sin marmorhvita panna. 

Nadeschda, sång VIII. 

På ottomanen satte sig Potemkin 
Och lät sitt hufvud sjunka i sin hand. 

D:o, VII. 

En gammal krigare man såg, 
En man från Hoglands tid; 
Hans panna låg mot handen stödd, 
Hans kind var blek, hans barm förblödd. 

Den döende krigaren. 

Detta ständiga framhållande av behärskningen, denna 
utpräglade förkärlek för de knappa känslouttrycken låter 
måhända Runebergs människoskildring framstå såsom i 
någon mån entonig. Men i stället har den i allvarlig 
ton hållna skildringen en osviklig förnämhet, och den 
psykologiska sanningen synes utomordentligt övertygande. 

Vi skola här övergå till Runebergs jämförelsevis få 
skildringar av häftiga känsloutbrott. Kanske är skaldens 
blick här icke alltid lika säker. T. ex. om  skildringen i 
',Von Essen" så sann och levande den än i sin helhet 
är, gäller det dock, att de moment, som beteckna de 
häftigaste vredesutbrotten, äro minst övertygande skild-
rade. Mycket fint observerade äro däremot de små rörel- 
ser, som i de behärskade ögonblicken förråda skiftnin- 
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garna i generalens sinne likasom även hans resoluta sortie 
för att dölja sin rörelse 1): 

Generalen han hörde hotet, 
Helt rak tillbaka han steg, 
Han tycktes ej ha emot'et, 
Han såg på mannen och teg, 

Han strök sig om ögonbrynen, 
Det tycktes hans blick var skum, 
Han svängde sig, barsk i synen, 
Och gick tillbaks i sitt rum. 

Det är betecknande, att uttrycken för generalens vred-
gade häftighet av Runeberg uppfattas såsom komiska, 
karrikeras: ”han stampar helt vildt af harm", „han hop-
pade högt af harm". 

En humoristiskt uppfattad rörelse, som dock icke 
blivit karrikerad, betecknar gamle Lodes utbrott av för-
trytelse: 

Drack sitt fyllda glas i botten, 
Stötte det med kraft i bordet. 

Fältmarskalken. 

I ett annat fall har samma rörelse blivit en patetisk 
gest — en av de få av detta slag, som vi möta i Rune-
bergs diktning. Det är i dulqvällen": 

— —  men hårdt nedstötte den ädle Majoren 
Glaset och reste sig opp — — — 

I fortsättningen möter en annan i ännu högre grad 
patetisk rörelse: 

Stolt för sin maka han stod och ryckte den skymmande drägtens 
Skygd från sitt väldiga bröst och viste den ärriga barmen . . . 

1) Söderhjelm a. a. II, s. 386: „lika betecknande ber han soldaten 
draga åt helvete för att själf få dölja sin rörelse". 
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Samma rörelse skildras i ,,Döbeln vid Jutas": 

Men ynglingen steg fram och höjde armen 
Och ref sin slitna gråa tröja opp, 
Då lyste fram ett blottadt sår ur barmen . . 

Rätt abstrakt verkar det, då det om Clesamor säges: 
',Stormig trädde till flickan han fram". Ett par gånger 
har Runeberg dock med stor kraft skildrat tragisk lidelse-
fullhet, en starkt upprörd stämning, som icke tar sig ut-
tryck i toma gester utan i en verklig handling av för-
tvivlan. Det är i följande fall: 

Ändtligt genomskådande försåtet, 
Med en blick, som gnistrade i natten, 
Med en mund i fradga ropte Adolf . . . 
Ingen har dock gjort hvad förarn Anton: 
Så han sade, och till förarns hjerta 
Trängde med hans ord den slängda knifven. 

Zigenaren. 

Då kastade röfvarn vildt 
Sin sköld i lågan. Ett språng han tog, 
Och sjönk med famnade barnet 
I böljans gapande graf. 

Kung Fjalar, sång IV. 

De personer, som här skildras, äro båda rent roman-
tiska — det är de två rövargestaltarna i Runebergs dikt. 
Och helt visst kan man spåra ett litet grand traditionell 
rövarromantik i zigenarens gnistrande blick och fradgande 
mun. Men dessa skildringar måste betraktas som undan-
tagsfall. — 1 allmänhet taga sig icke de djupaste sinnes-
rörelserna starka yttre uttryck. Därför behöver skalden i 
sin framställning av livliga yttre känsloutbrott icke vara 
så aktsam om den skildrades värdighet; en skymt av 
humor kan få smyga sig in i berättelsen, så som det skett 
i ,,Von Essen" och ,,Fältmarskalken". Helt och hållet 



Runebergs poetiska stil. 125 

genomträngd av humor är skildringen av de uttryck den 
mångordkunniga Annas medlidande med Aron tar sig: 

— honom 
Hörde med tårar och gråt den goda, förståndiga Anna. 
Men då han slutat, strök hon med ärmen kinden och ögat, 
Skakade hufvudet, snyftade, snöt sig och sprang till sin boda 
— — — men Aron den gamle i nacken 
Tog hon och nödgade fram att, fast mätt tillförene, äta. 

I framställningen av vardagsskicket, av de icke affekt-
betonade rörelserna gör sig Runebergs humoristiska och 
realistiska skildringskonst främst gällande. Tydligt mani-
festerad framträder hans förmåga att se och uppfatta de 
realistiska smådragen i ,Elgskyttarne". Ja, redan långt 
tidigare visar sig hans sinne för detta. Denna sida av 
hans konstnärskap har särskilt framhållits både av Estlan-
der och av Söderhjelm, och flere citat särskilt ur Sargen" 
ha anförts för att visa denna iakttagelseförmågas tidiga 
mognad hos Runeberg. Påpekats har sålunda t. ex. skild-
ringen av huru gumman låser boddörrn och ,skuffar på" 
den med handen. i) 

Om Runebergs framställning av den finska allmogens 
skick i ,Elgskyttarne" yttrar Söderhjelm: ”När Petrus 
vaknar och 'blåser ut' ur kroppen den besvärande söm-
nen, när han infinner sig hos herrgårdspigan Hedda för 
att framföra sin svågers frieri men först sysslar med pipan 
— 'tände den långsamt, rökte och teg' när tiggaren Aron 
på samma sätt 'bereder sig' att svara värdinnan Anna 
genom att mödosamt tända 'hvad i bottenaskan av stjel-
kar — sprakade än och lönte med rök den arbetande 
munnen' — när inhysingen Paavo somnar 'i blinken 
kringångad af hettan på ugnen', och sedan stannar där 
'sträckande ett ben och ett annat' hellre än att följa med 
till herrgården, — när svågrarna komma in i herrgårds- 

1) Estlander, Skrifter I, sid. 191. 
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stugan, där tigande hälsningar utbytas och tystnaden fort-
far en lång stund — så är allt detta, bland mycket annat, 
fullkomligt typiskt, det igenkännes ögonblickligen af hvar 
och en, som är förtrogen med den finska bondens sätt 
att vara och återgifves . . . icke mer träffande i en Päivä-
rintas eller Kauppis-Heikkis moderna fotograferade bilder 
från bondens lif." — Det är i ,Elgskyttarne" i den 
breda, lugnt fortskridande och främst vid det yttre drö-
jande skildringen Runeberg gett mest utrymme åt dylika 
detaljer. I ,Hanna" och julqvällen" ha de naturligt-
vis icke på långt när samma plats. I Fänrik Ståls 
Sägner åter framstår väl det mästerliga återgivandet av 
figurernas yttre skick, vardagsskick såsom något av det 
mest karakteristiska för dikterna, men de yttre smådragen 
skildras likväl icke på långt när så brett som i ,Elgskyt-
tame", och de underordnas den inre karakteristiken och 
tjäna den på ett helt annat sätt än vad fallet var tidigare; 
skildringen är mycket mera syntetiskt hållen. Då det 
gäller det rent yttre vardagsskicket skildrar Runeberg huru 
hans fänrikar bruka göra — von Törne brukar stå mitt 
i ringen, von Fieandt brukar slå sina soldater, brukar 
röka mitt i striden, skildringen av Sven Dufvas exercis ger 
icke ett särskilt tillfälle utan har allmängiltig karaktär. Den 
enskilda situationsbilden är vanligen bestämt psykiskt be-
tonad i framställningen. I ,Munter" dominerar lugnet, 
tryggheten så fullständigt i skildringen, att det icke blir 
rum för någon framställning av särskilda rörelser och 
attityder. Det är Munters korta, ordstävliknande replik 
som karakteriserar situationen. 

Det är visserligen sant, att ,Elgskyttarne's" skildring av 
hållning och rörelser samlar sig till en karakteristik. Men 
i jämförelse med detta slags skildring framstår dock skild-
ringen i Fänrik Ståls Sägner dels såsom mera syntetisk, 
dels såsom i högre grad psykiskt betonad. Mindre än i 

1) a. a. I, sid. 395. 
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,,Elgskyttarne" är framställningen av det yttre självändamål. 
Von Törnes alltid bevarade trygghet är innerst ett utflöde 
av hans barnsligt oskyldiga samvetslugn; humoristisk tvär-
säkerhet blir den därför, att den mottagit tillflöden också 
ur mindre djupa källor såsom t. ex. stoltheten över majors-
fullmakten. Trosskuskens sömniga dåsighet och likgiltig-
het under återtåget är typisk och symbolisk. Skildringen 
av Sandels' ätande, hans manövrerande av gaffel och glas, 
hela denna skildring av någonting litet och likgiltigt är 
betingad av den kontrastverkan, på vilken dikten är an-
lagd. 

Det vore lätt att ge en rik samling av exempel på 
träffande, karakteristiska skildringar av vardagsskicket hos 
Runebergs gestalter. Vi minnas t. ex. den graciösa och 
älskvärda bilden av Hanna, där hon stod ,,med spegeln 
i handen och vände sitt lockiga hufvud, full af behag", vi 
minnas det gamla paret i Julkvällen", skildringen av 
den gamla frun, som mulen vandrar ,,än från salen till 
köket och än från köket till salen"  ,,man ser hur hon 
ställer om stolarna i salongen och puttrar på pigorna i 
köket", yttrar Söderhjelm 1), medan majoren ,,brummar i 
länstoln". Och vilken levande och naturlig grupp bilda 
icke fader och dotter, då Augusta står vid faderns gung-
stol och ,,följde i tysthet en stund med foten den gun-
gande medan" innan hon näns störa faderns glada stäm-
ning med sin fråga om Pistols son. 

Högst når dock denna skildringskonst i Sägnerna i 
de helgjutna, evigt unga karakteristikerna av Sven Dufva 
och hans exercis, av Otto von Fieandt och av von Törne. 
,,Mest verksam", säger Estlander, ,,är humorn i Von Törne, 
kanske det största Runeberg skapat åt det rent komiska 
hållet, vare sig man avser rikedomen på individualise-
rande karaktärsdrag, det ena trängre än det andra, eller 
konsten att ur dem låta oss känna pulsslagen af hans 

1) a. a. II, sid. 127. 
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kärnfriska, modiga mannahjärta, så att när till slut gubben 
rycker fram med bataljonen, väl icke precis för det Adler-
creutz befallt, men för att hämnas på den oförsynte, som 
skjutit hans nya rock platt fördärfvad, och han sålunda 
försvinner i kulregnet undan våra blickar med rocken 
utan skörten på baksidan, så har man i behåll en komisk 
bild, som söker sin like." 1) 

Mycket knapp är Runeberg, såsom ovan antytts, i 
skildringen av ansiktsuttryckets skiftningar. 1 detta av-
seende kan han sägas utgöra en kontrast till sina samtida 
bland svenska författare. Almqvist och Fredrika Bremer 
ge ofta mycket utförliga och mycket för utförliga analyser 
av sina diktade människors ansiktsuttryck. Dessa analyser 
äro för dem ett medel att få fram inre karakteristik. 2) 
Hos Runeberg äro betecknande nog skildringarna av 
själsuttrycket mest utförda i ,Nadeschda". Dock skjuter 
Runeberg icke heller i denna dikt över målet. Såsom 
exempel på dessa ,Nadeschdas" mera utförliga analyser 
kunna nämnas skildringen av Dmitri när han träder fram 
till sin moder, som väntar honom i den festligt smyckade 
salen: 

Hans blick var skygg, men spotsk på engång och mörk, 
Och stjernlöst nattlig steg han till modren fram 

och skildringen av Katharina: 

Med en fin, förborgad skymt af harm på läppen 
Och en ljungeld i sitt öga, 
Till den bleknande furstinnan hon sig vände. 

Mycket expressiv ehuru ytterst knapp är den ovan 
analyserade skildringen av Kung Fjalar i diktens första sång. 

Skrifter I, sid. 464. 
Jfr t. ex. skildringen av Richard Furumo i „Jaktslottet" eller 

skildringen av Adelaide i » Presidentens döttrar". 
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Mera utförd är aldrig Runebergs analys av ansikts-
uttrycket. Hans uppfattning av detta formar sig oftast 
till en enkel förnimmelse av ljus eller mörker. Ljus, mörk, 
mulen, dessa och liknande ord använder Runeberg, när 
han skildrar ansiktsuttrycket. Vi sågo, att detta även 
präglade skildringen av Dmitri: ,,stjernlöst nattlig". 

Ljuset, klarheten över gestalterna kan vara glädjens, 
hjärtevärmens, såsom den ljusning, som glider över Dö-
belns bistra drag, då blicken faller på någon av hans 
veteraner eller då han står i beråd att förvandla lands-
vägsvaganten till „N:o Femton Stolt". Men oftare skildrar 
Runeberg den klarhet, som är ett uttryck för kraftkänslans 
rikedom, såsom i „Sandels" och „Kung Fjalar". Vilken 
strålglans har han icke gjutit över bilden av konungen 
med den segerklara blicken skimrande under silverhåret! 
Rentav fascinerande är intrycket av ljus i skildringen av 
Sandels: 

Och hans öga var lugnt, och hans panna var klar, 
Och han sken på sin ädla Bijou. 

Stundom uttrycker klarheten över anletet själens djupa 
harmoni och frid såsom i skildringen av Morvens kung: 

— i klarhet sken 
Morannals panna på nytt. Hvart moln 
Af oro lämnade stilla 
Hans anlets bleknade dag. 

Uttryck för själsfrid, vunnen efter strid och seger, är 
också den klarhet, som lyser över ,,landshövdingens" drag. 

Stundom skildrar Runeberg klarheten över en gestalt, 
som står under intrycket av djup skönhet, av sublim kraft. 
När majoren i „Julqvällen" står inför Pistol, blir hans blick 
förklarad". Och då Fänrik Stål får ge uttryck åt de 

vackra minnen, som i så många år fyllt hans liv, säger 
diktaren, att „hans blick blef ljus, hans panna klar". 

9 
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Det djupt manliga, starka och kraftfulla, som är be-
tecknande för Runebergs uppfattning av livets värden, 
framträder med stor tydlighet då man sammanställer 
dessa skildringar av klarhetsögonblicken i människors liv. 
Till de ovan omnämnda skildringarna kunna en stor 
mängd tilläggas. Jag skall här anföra en tämligen rik 
samling av exempel; endast härigenom framgår det, vilken 
betydelse detta grepp har i Runebergs människoskildring: 

Han sjöng — och slafvar glömde bojans tvång, 
Och kungapannor klarnade vid ljuden. 

Och stod han hög i borgens rund ibland, 
Förmälande en djerf bedrift med tonen, 
Då lyste drottens blick som stjernans brand . 

Barden. 

Och hans öga brann som himlens stjerna, 
Och hans panna lyste klar som dagen, 
Och hans gula hår föll på hans skuldror, 
Som ett solglänst strömfall öfver fjället. 

Idyll och Epigram n:o 27. 

Gick han fram fast höljd af trasor, sågs han 
Skön som stjernan mellan rifna skyar. 

Grafven i Perrho. 

Såg hon åter opp ibland och talte, 
Flög ett särskildt tycke, gladt och eldadt, 
Hennes anlet öfver, som då blomman, 
Nyss i skuggan varsnad, af en solglimt 
Lyses upp . . . 

Jenny. 
— — Förliden 
Längesen var morgonstunden redan, 
När, med klarnad blick molnfri panna 
Rörd och tacksam, från sin plats den gamle 
Reste sig . . . 

Kyrkan. 

Jag såg min broder ljusna i ljus, jag sjelf 
Blef mörk. 

Nadeschda, sång VII. 
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Kejsarinnan log med sommarns ljusa dager. 
Nadeschda, sång IX. 

Men qvar han stod, den unge; han teg, en tår 
I glöd föll ned på lågande kinden, 
En stund han teg, då klarnade blickens glans, 
Och brusande gjöts hans smärta i ord. 

Kung Fjalar, sång III. 

Hans anlet' sken, hans sårade barm 
Steg högt i dödsminuten. 

Löjtnant Zid&L 

Den unge läkarn hörde mulen ordet, 
Dock plötsligt fick hans ädla anlet dag; 
Han sänkte lugnt, helt lugnt sin arm mot bordet . . . 

Döbeln vid Jutas. 

Sagdt; ett sken af hög förklaring i hans anlet nu sig spred, 
Och han tryckte manligt hatten på soldatens hjessa ned. 

Fänrikens marknadsminne. 

På honom sänkte hon blicken ibland 
Med den blidaste stjernas sken. 

Lotta Svärd. 

Och allt som han såg, så höjde 
Han högre sin resliga kropp, 
Och allt som han teg och dröjde, 
Så klarnade anletet opp. 

Von Essen. 

Anletet, med kinden slät och näsan tvagen, 
Sken i mörkret nu mer ljust än förr om dagen. 

Trosskusken. 

Hvad under! Brusar han ej upp af harm 
Vid detta trots? 0 nej, han står betagen, 
Klar blir hans panna, blicken ljus och varm, 
Man ser, en eld är lös i djupet af hans barm, 
Och återskenet syns i anletsdragen. 

Adlercreutz. 



132 Runebergs poetiska stil. 

Någon gång är skenet över anletet harmens eld eller 
den stumma vredens kalla glans: 

Harm brann i den unge krigarens själ, 
Af dess flammor hans öga sken. 

Sandels. 

Han gick helt stum och sluten, 
Men hans öga det brann i glans. 

Von Essen. 

Oftast är dock vreden mörk likasom sorgen och oron. 
Ordet mulen, som Runeberg mycket ofta använder om 
själsuttryck, synes mig synnerligen betecknande: det åter-
ger något av hans ovilja för det glanslösa, för det nega-
tiva i livet. — ,,Mulen", detta ord betecknar stämningen 
på herrgården i Julqvällen", mulen är befallningsman i 
',Hanna", mulen är bokmalen, mulen är Dmitri i ,,Na-
deschda". Men vilka imponerande gestalter av mörk 
höghet har skalden ej tillika skapat. En samling exempel 
torde vara bäst egnad att belysa Runebergs uppfattning 
i detta hänseende: 

I hans anlet syntes skuggor skifta 
Mellan sorg och vrede, harm och ömkan. 

Chrysanthos. 

Syntes han mulen och tvär, som man blir då man växer vid 
boken? 

Hanna, sång II. 

Mulen vandrar den åldriga frun, värdinnan i gården, 
Än från salen till köket, och än från köket till salen. 

Julqvällen, sång I. 

Mörk i sin gungstol satt den ädle Majoren. 
D:o, sång I. 

Mulen svällde en tår i den tystas öga. 
D:o, sång I. 
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Det är furst Woldmar den glade sjelf, 
Med honom hans malne bror. 

Nadeschda, sång II. 

Sent höjde han blicken. Han såg 
Kring vida salen forskande, bister, mörk; 
Kämpar, som lett mot dödar, syntes 
Bäfva för blixten, född i hans ögas natt. 

Kung Fjalar, sång I. 

Ljus är salen der Finjal thronat; 
Dunkla vandra derinne likväl 
Söner tre af Morannal, 
Gamle kungen i sångens land. 

D:o, sång II. 

Gall med bågen är mörk att skåda. 
D:o, sång II. 

Bort gick ynglingen, mörk kring pannan. 
D:o, sång II. 

Då mörknade Morvens kung, 
Han slog i vrede sin ungdoms sköld. 

D:o, sång IV. 

Glädje sken ur gråa kämpars blickar, 
Der de samlats på skyhögt fjäll. 
Gamle kungen syntes allena mulen, 
Tankfull, mörk mot skeppen han såg, och teg. 

D:o, sång V. 

I hans blick var mörkt af sorg och oro. 
Molnets broder. 

Den unge läkarn hörde mulen ordet. 
Döbeln vid Jutas. 

Med blicken mörk, med handen på sin panna 
Besåg han stum den gråa krigarns skick. 

D:o. 

Men han mulnar också, då du ler till svar, 
Om ej löjet är gladt och godt. 

Lotta Svärd. 
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Den utomordentligt rika användningen av bilder av 
ljus eller mörker för att åskådliggöra själsuttrycket hos 
en mänsklig gestalt visar i sin mån, huru Runebergs hela 
väsen var inriktat på att uppfatta skiftningar av ljus och 
skugga och huru olikartade intryck av honom överfördes 
till denna förnimmelseserie. 

En invändning ligger måhända nära till hands, den 
nämligen, att dessa skildringar visa en begränsning av 
förmågan att karakterisera, att de verka skematiska. Denna 
invändning måste dock tillbakavisas. Det är Runebergs 
krav på klar, enkel åskådlighet som här bestämt hans 
stilvanor. En utförlig, komplicerad analys är i liknande 
fall nästan aldrig åskådlig, men verkar ofta haltlös och 
osann, emedan den ger mera, än en blick på en männi-
skas anlete är i stånd att ge. Runebergs enkla, suggestiva 
„ljus", „mörk", ,,mulen" ge sist och slutligen mera 
än dessa utförda beskrivningar. 

Språkets tonläge såsom karakteriseringsmedel. 

Om vi fråga oss, vad det är som innerst bestämmer 
vår bild av de gestalter Runeberg skapat, stanna vi dock 
knappast inför något av de medel att ge yttre åskådlighet, 
som Runeberg dock så säkert behärskar. Det i sista hand 
bestämmande och avgörande är den ton, i vilken Rune-
berg omtalar dem, det är denna som ger helhetsintrycket, 
syntesen. De nyanser och skiftningar, som Runeberg på 
detta sätt ger, äro oändligt fina och — det är naturligt 
svåråtkomliga för analysen. Endast ofullkomligt, grovt, 
på enstaka punkter kunna vi fånga något av det, som 
diktaren ger genom tonens, stilkaraktärens skiftningar. 

Tonen i ,,Graven i Perrho" och i ,,Molnets broder" 
ger gestalterna ett heroiskt, övermänskligt drag; de lyftas 
i ett plan högt över vardagsmänniskornas värld, diktaren 
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sveper om dem en glans av saga, deras minne lever i 
Sångmöns vård: 

Höga Sångmö, Finlands dotter, svara: 
Göms en väldig Konung der i grafven, 
Eller göms en Konungs vederlike? 
Ej en konung, ej hans vederlike; 
Gamle bonden Hane göms i graven, 
Och med honom sex hans stora söner. 

Thomas Hane går fram „skön som stjernan mellan 
rifna skyar". Högtidligt allvar präglar berättelsen om 
huru bröderna vid Gud begå eden att alltid hålla samman, 
medan det i en vändning, som för bibelns uttryckssätt i 
tankarna, säges att den gamle fadren „gömde eden glad 
uti sitt hjerta". ,,Molnets broder" är likaledes en gestalt 
som genom diktens språk, situationerna, allt stiger över de 
vanliga måtten: „Tiggarsonen kom med kungapanna"; 
,,han, som föddes lik en fläkt på heden, Molnets broder, 
se, en ljungeld vorden, slog han ned . ."; ,,som en fura 
mellan tallar fallen, än i stoftet störst och utan like, låg 
bland fiender som stupat, hjelten".  Detta är natur- 
ligtvis romantik, men icke någon bunden, skolmässig 
romantik; det romantiska ligger i själva det innersta upp- 
fattningssättet.  Av samma art är människouppfattningen 
i ',Kung Fjalar". Det är överflödigt att med exempel 
bevisa, att diktens språk ger åt gestalterna prägeln av 
heroer  varje rad i dikten kunde citeras. De högtid- 
liga epiteten, bildernas rikedom, meterns kraftfullt stolta 
gång, allt skapar en hög, klar atmosfär kring människorna 
i dikten. 

Gestalterna i Fänrik Ståls Sägner skildras och upp-
fattas på ett mycket intimare sätt, stå oss i sin varma 

1) Jfr Söderhj elm, a. a. I, s. 380. „Störst är idealiseringen i 
hjältens gestalt. Redan namnet anger den och han karakteriseras jämt 
i bilder." 
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mänsklighet närmare. Detsamma gäller i huvudsak de 
episka hexameterdikternas figurer. Den humor, som präg-
lar uppfattningen t. ex. av Annas gestalt bryter fram i 
vändningar sådana som 

Men hon klarnade åter, den kunniga Anna, i synen 

eller i bildens  såsom Söderhjelm uttryckt det  iro- 
niska högtidlighet i versen 

Trädde hon fram, lik sommarn i prakt, den förståndiga Anna. 

Och huru uttrycksfulla äro icke epitet sådana som 
,,den mångordkunniga" och ,,den brunskäggyvige", i vilka 
det grekiskt formade ordets högtidliga tyngd brytes mot 
dess vardagliga innebörd en parodi i smått, präglad av 
Runebergs godlynta, glada humor. 

Söderhjelm har särskilt framhållit huru var och en 
av Sägnerna har sin egen ton, egnad att karakterisera 
föremålet för skildringen. 1) I kapitlet om Runebergs 
ordval skall jag ge en förteckning över de vardagsord 
och uttryck, som Runeberg använder för att skildra gestal-
ter sådana som Otto von Fieandt, von Konow och hans 
korpral, ,,de två dragonerna", Kulneff, Munter, von Törne, 
Lotta Svärd, varför det torde vara mindre lämpligt att här 
ingå på en utförligare analys av detta stilmedels använd-
ning. ,,Konungens" gestalt åter karakteriseras, såsom R. 
G:son Berg visat, genom uttryckssättets parodiska högtid- 
lighet, som erinrar om officiellt skriftspråk 2)  t. ex. i 
uttrycken ,,en högtbetänklig sak", ,,tog ljud", ,,täcktes 
bryta tystnan" o. s. v. 

Den gammallutherska fromhetsstämningen över gamle 
Lodes gestalt framträder i diktens språk, såväl i gub- 

T. ex. a. a. II, sid. 351. 
Runebergs Fänrik Ståls Sägner med inl. och kommentar, II, 

sid. 106. 
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bens yttranden som i övrigt. Uttrycket ,,inga makter, inga 
välden" är enligt vad R. G:son Berg påvisat, efterbildat 
uttrycket Jurstendömen och väldigheter" i Romarbrevets 
8:de kap. i) Och raderna 

Komme nu all afgrunds skara 
Oss till mötes på vår stråt, 
Gud är med oss, ingen fara . 

utgöra en parafrasering av några verser i ,,Vår Gud är 
oss en väldig borg": 

Och vore världen än så stor 
Och full af mörksens härar, 
Så länge Gud i höjden bor 
Platt intet oss förfärar. 

I dikter sådana som ,,Torpflickan", ,,Vilhelm von 
Schwerin", ,,N:o Femton Stolt" tvingar språkets kolorit 
och stämningsfärg oss att se idealgestalter för oss. I 
,,Vilhelm von Schwerin" ha vi flere bilder, vilka liksom 
gjuta en ljusglans över den unga gestalten. Ruben G:son 
Berg har påpekat att raderna 

. . . Hans namn gick opp 
Med tidig glans 

ge bilden av en stjärna. 2) Även versen 

Då, säger man, strålade klarast hans mod 

ger en ljusbild, likaså verserna: 

Ack, mången grånat i ärans glans, 
Som fäst med glädje sin strålande krans 
På den femtonåriges hjessa, 
Om i byte han vunnit hans. 

a. a. II, sid. 169. 
a. a. II, sid. 219. 
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Idealiseringen gör sig för övrigt gällande i talrika andra 
bilder, uttryck och epitet i dikten: „ert unga lif", „ett lif 
i sin styrkas vår", „den ädle gossen", „den unge hjelten", 
„hans unga barm", „ett minne åt sägn och sång", „hans 
vingade lod", ,,men Vegesack prisade lifvets vår", allt 
uttryck för en lyftad, varm, nästan rörd stämning. 

I „N:o Femton Stolt" är det den varma aftonglansen 
över gestalterna, som utgör det i första hand idealiserande 
momentet. Särskilt i slutet framträder idealiseringen åter 
i bilder sådana som „lifvets köld", „en strimma af sol 
och vår" o. s. v. 

Idealiseringen i ,,Döbeln vid Jutas" och „Adlercreutz" 
är av strängare, stoltare art. Det är en enkel, manligt respekt-
full och varm ton, som präglar Runebergs skildring av 
von Döbeln och bestämmer vår uppfattning av gestalten. 
Endast några enstaka ord och uttryck tillhöra poesins 
språk i trängre mening; t. ex. verserna „hans barm sågs 
kämpa, ögat brann i lågor", „han led af pulsens brand, 
men i sitt sinne — en eld mer tärande än den han bar", 
„Döbelns stolta öga". För övrigt äro ord och uttryck 
starka, djupa och enkelt allvarliga. Först i slutet framstår 
gestalten i egentlig mening idealiserad, språket lyftas till 
en högtidligare, mera medveten skönhet och innehåller 
flere exklusivt poetiska ord och uttryck: „krigets skaror", 
„qvällens sena frid", „lifvets banor", „der blott döden ser 
med slocknadt öga", „stridens massor", „nattens tårar", 
„dödens skuggomhöljda skördar". — Man kunde måhända 
anmärka att dessa uttryck karakterisera diktens stil i all-
mänhet, ej ha betydelse för människoskildringen. Det 
synes mig dock, som om den stolta glansen över språket 
i dessa diktens sista strofer skulle samla sig till ett sken 
över gestalten av den bleke mannen på det övergivna 
slagfältet, skulle sist och innerst ge vår bild av den som 
dikten besjunger. 

Stilen i „Adlercreutz" är mera pompös och retorisk. 
Vi kunna nämna uttryck sådana som „ärans fana", „en 
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ande, som i stormar höjts", nsänkt sin segervana glaf", 
nse de med tjusning ärans kransar viras", ,,Finlands 
kämpar", ni sträcktåg har han hunnit framom tiden", 
Adlercreutz, som eldad af en Gud" 1), ni Sveas trygga jord 

hans aska gömmes", „då skall hans ande ila öfver haf-
ven" o. s. v. 

Med mycket stor känslighet är tonen i ,,Soldatgossen" 
stämd. Gestalterna idealiseras: nen ung soldat, den vackraste 
man fann", „ett herrligt lif", nen herrlig död", „hans hela 
verld var ärans fält", — men på samma gång har språket 
och stilen en lätt folklig och folkvisartad ton. „Vid femton 
år gevär han tog" heter det med en erinran om folk-
visornas „Och när som han fyllt sina femton år", och 
modern gråter ntre dar å rad — så blef hon lagd på bår". 
Även detta är ett folkvismotiv. Lätt folkliga och arkai-
serande äro även ord och vändningar sådana som dust 
och vår", ,,land och kung", „jag har ej huld, jag har ej 
hem". Allt detta låter oss se gestalterna i folkdiktens 
skimmer, på samma gång det låter oss förnimma något 
av den folkliga släkttraditionens stämning. 

Så kunna vi i Runebergs diktning än visa på ett 
exklusivt poetiskt ord, som bidrar till att för vårt med-
vetande idealisera någon av diktens gestalter, än på ett 
uttryck, som egentligen tillhör vardagsspråket och låg-
prosan och gör diktens bild av en realistiskt uppfattad 
vardagsmänniska mera suggestiv. Mellan dessa gränser 
innehåller Runebergs språk oändligt många nyanser; det 
är mellantonerna han kanske helst använder. Men här 
synes mig analysen stå maktlös. 

Den inre karakteristiken. 

Den analys som ovan givits av Runebergs skildring 
av sina diktade gestalters yttre torde visar, att denna 

1) Jfr Söderhjelm, a. a. II, sid. 392. 
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skildring av det yttre, av hållning och rörelser, är ett 
medel för diktaren att ge psykologisk karakteristik. Huru 
knappa och behärskade åtbörderna hos hans människor 
än äro, låta de oss dock ana rörelsen i det inre. Och 
i allmänhet uppfattas den yttre gestalten såsom typisk 
i så måtto, att den framstår såsom uttryck för det väsen 
som bor inom den. 

Vissa egendomligheter i Runebergs människoskildring 
bedömas klarare, om vi taga i betraktande vissa drag av 
hans mänskouppfattning. För denna synas särskilt ett par 
id&r karakteristiska. En är den, att människorna skola 
bedömas efter det som de ge i ,,de stora ögonblicken", 
i de stunder, då deras bästa och rikaste krafter slå ut i 
blomning. I dikten ,,Törnet" säger skalden: 

0, hur mången törnestängel 
Står ej naken i naturen, 
Som behöfde kärlek blott, 
Blott en solblick af ett hjerta, 
För att kläda sig i rosor 
Och hvart väsens glädje bli. 

Det är dock icke alltid andras kärlek, som lockar fram 
det bästa hos människorna; ännu oftare är det ansvars-
känslan, kraftkänslan, sorgen. 

En annan sida av sin människouppfattning har Rune-
berg uttryckt i aforismen: ,,Hvad vore människan, om 
hon icke vore rikare än hennes bragder". 1) Vid sidan 
av denna reflexion ställes en annan: ,,Hur mången stor 
tanke, hur mången ren suck ur hjertat har icke försvunnit 
från jorden ohörd och oupptecknad! Hvilken sällhet att 
en gång få läsa en bok, som tillhör himmelen allena — 
det glömdas historia." 2) 

I Runebergs stil framträda dessa icler dels däri, att 
karaktärsteckningen så ofta liksom sammanfattas i en skil- 

Strömborg, B. A. IV, 2, sid. 296. 
B. A. IV, 2, sid. 296. 
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dring av det stora ögonblicket i en människas liv, dels i 
intresset för vardagsskicket, det omedvetna, oavbrutna 
uttrycket för en människas väsen. Det stora ögonblicket 
är alltid uppfattat såsom den stund, vilken uppenbarar det 
fördolda. Men det kan hända, att krafterna aldrig få ut-
lösning, att en människa aldrig får göra sin fulla insats 
i livet. Då formar sig hennes liv till ett litet öde". Men 
Runebergs varma blick ser krafterna, möjligheterna, och 
han diktar om dem. 

Av Sägnerna besjunga många, huru krafter, som ingen 
anat, få göra sig gällande. Den gamle förtorkade och för-
bittrade Fänrik Stål får liv och lyser upp, när han får tala 
om de stora och varma minnen, som ligga dolda på 
bottnen av hans själ.  Ledan, som ätit sig in i Sandels' 
själ under den tvungna overksamheten, viker vid adju-
tantens förolämpning, och när han åter känner sig som 
fältherre och härskare, stiger allt det ljusa och klara och 
strålande i hans natur fram, låter honom behärska situa-
tionen och lyser till sist då alla svårigheter äro övervunna 
som „tjusningens eld". Och ntrosskusken" rätar upp sin 
hopsjunkna gestalt och blir nästan en ny människa, när 
det som han längtat efter slutligen skett. 

,Sven Dufva" är slutligen framför alla andra den 
dikt, som är ägnad det stora ögonblickets skönhet och 
tragik. Kanske är ordet tragik icke lämpligt, när det 
gäller Sven Dufva. Det förefaller mig dock, som om det 
vore en fläkt av nästan tragiskt p.atos över den stund, då 
en yngling sådan som Sven Dufva sträcker sig över sitt 
väsens gränser och blir en hjälte. Är det icke i själva 
verket omöjligt att tänka sig, att Sven Dufva efter detta 
ögonblick skulle återvända till livet, har han icke hunnit 
ett plan, från vilket ingen återvändo för honom är möjlig? 

Dock är det icke i allmänhet handlingen, som för 
Runeberg är det väsentliga — kvad vore människan om 
hon ej vore rikare än hennes bragder". Handlingen är 
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blott ett bidrag till karakteristiken av personligheten, och 
icke ens det viktigaste bidraget. 

Det är denna uppfattning, som ligger bakom den 
förkärlek för att skildra människor i trånga förhållanden, 
vilken framträder i „Idyll och Epigram", i andra samlingen 
dikter, i ”Kyrkan", i ”Ett litet öde" och slutligen även i 
några av Sägnerna. Här tvingar diktaren sig att ge akt 
på det skenbart lilla, betydelselösa, att lyssna till den 
melodi, som klingar även i den mest bundna själ, fastän 
dämpad och undertryckt. Han besjunger plikttroheten, 
självförsakelsen, allt det som fordrar större krafter än en 
flyktig blick kan ana. 

Även i andra fall finna vi huru Runeberg ser från 
handlingen till personligheten. I ,Döbeln vid Jutas" ger 
epilogen de krafter i Döbelns väsen, som icke fingo 
utlösning i bragden", den djupa och varma grund i hans 
själsliv, ur vilken hans handlingar växte fram, men som 
var oändligt mycket rikare än summan av allt vad han 
gjort. — Tjusningen över Vilhelm von Schwerins unga 
gestalt är det dikten besjunger, icke hans bragder, och 
vid hans bår prisa de gamle krigarne icke någonting som 
han gjort, blott den livets rika vår, som hans gestalt 
personifierade. — ilLandshöfdingen" slutar icke med den 
dramatiska och spännande situationen; slutstroferna ge 
personligheten, samvetsfridens glans över gestalten, det 
djupa, i väsendets grund vilande lugn, ur vilket handlingen 
gått fram och som den klingar ut i. — Och även i ”Sven 
Dufva" återvända de sista stroferna till det rent personliga: 
”ett dåligt hufvud hade han, men hjertat, det var godt". 

Huru hänsynslöst ser ej Runeberg i ,Kung Fjalar" 
bort från det, som vi kalla lycka och olycka! Sorg och 
glädje, allt samlar sig till inre rikedom, det enda som är 
någonting värt. Kung Fjalar står för honom i slutscenen 
såsom ,,i högre mening glad och segrande än förr" — 
för att nå detta mål offrar diktaren hekatomber åt gudarna. 
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Sambandet mellan människan och naturen. 

En särskild uppmärksamhet förtjänar Runebergs syn 
på människans förhållande till den natur, som omger 
henne, och de uttryck hans uppfattning stilistiskt fått. 
Här närma vi ju oss centralpunkten i Runebergs hela livs-
och världsåskådning, och självfallet ha hans id&r nått 
uttryck även i det, som vi kalla stilen. 

Vi veta, att skalden redan i sina äldsta dikter ständigt 
träder i relation till naturen och att diktens gestalter göra 
det. ,,Vallgossen" prisar livet i naturens sköte; i ,,Som-
marnatten" dominerar nästan skildringen av den rika hög-
sommarfägringen i naturen över det erotiska motivet och 
ersätter på samma gång utförandet av detta i det att 
skildringen av naturens blomning och skönhet framstår i 
viss mån symbolisk. I ,,Mina dagar" ha de älskande även 
tagit sin tillflykt till naturen. Detta kan vara ett uttryck 
för diktarens personlighet, men det är lika troligt att 
det är litterär tradition, inflytande från romantiken. I de 
citerade dikterna framträder knappast någonting karak-
teristiskt för Runebergs personliga uppfattning av för-
hållandet till naturen. Det är ett natursvärmeri, som helt 
bär tillfällighetens prägel — mellan människan och naturen 
finnes knappast något verkligt reellt band. Men redan i 
ett par dikter i första samlingen finna vi ansatser till ett 
annat sätt att se, och uppfattningen av hembygdsnaturens 
betydelse vid danandet av människornas väsen framträder. 
I ,,Barden" säges det att 

Han lärde kraftens språk af bygdens elf, 
Och saknadens af bäckarna och skogen. 

Ännu klarare och mera medvetet har Runeberg uttryckt 
detta i ,,Hanna" i den främmandes ord, då han sett den 
bygd, där vännen vuxit upp: 

• • mera bekant, långt mer än du varit mig nånsin 
Är du mig nu, och jag fattar och känner ditt innersta väsen. 



144 Runebergs poetiska stil. 

Här har vägen gått till skaldens konception av foster-
landets id6 

Så framstår för Runeberg människans samband med 
naturen med tiden allt mera såsom någonting väsentligt 
och framför allt reellt, allt det, som förmedlar ett reellt 
samband med naturen får större plats i hans diktning. 
Naturligtvis framträder i synnerhet jägarens uppfattning; 
jakten var det ju huvudsakligen, som förde honom själv 
ut i skog och mark. Fiskarens, blomsterodlarens och 
någon gång jordbrukarens samliv med naturen skildrar 
han också i sin diktning. Vi ha dikten om bonden 
Paavo, om hans arbete på sitt frostiga hemman, om bond-
gossen, som bryter bygd i ödemarken. Vi ha den stora 
jaktbilden ,,Elgskyttarne", dikten ,,Jägargossen" med dess 
bilder av årstidernas växling samt ,,Fogelfängarn", ,,Som-
marnatten" och flere andra dikter, i vilka likaledes fram-
träder den innerliga samkänsla med naturen, som växt 
upp under ensliga fiske- och jaktfärder. I ,,Den gamle 
trädgårdsmästarens bref" ger Runeberg också uttryck åt 
den känsla för naturen, som endast vinnes under arbete 
i dess rikt skiftande värld. Denna känsla gör sig gällande 
icke endast i de stunder, som äro egnade åt lek och 
svärmeri; i själva dödsstunden stiger den fram som en 
längtan att ännu en gång hälsa det skönaste livet skänkt. 
Så framträder den i dikten ,,Den döende", och i ,,Hanna" 
säger den gamle fiskaren: 

Lemna också, då ni går, dörr'n öppen, att aftonens svalka 
Känna jag får, och se i min dödsstund grönskan och vågen. 

Det är ur en samkänsla med naturen sådan som denna, 
fosterlandskärleken växer fram. 



II. 

lo 





Bildspråket. 

Inledning. 

De talrika, snabbt växlande bilderna tillhöra den' ly-
riska dikten: idédikten och stämningsdikten. It16:likten 
använder främst de bilder, som utbyta osinnligt mot sinn-
ligt; stämningsdikten åter främst de bilder, som upplösa 
det reella, åskådliga i stämning, sådana som t. ex. den 
omdiskuterade Tegn&ska bilden: ,,och tysta som Egyp-
tens präster — begynte stjärnorna sitt tåg". Den episkt 
hållna dikten använder främst den åskådliga liknelsen. 

Olika litterära riktningar ha naturligtvis utbildat 
olika bildtyper, som närmast motsvara de olika poetiska 
uppfattningssätt de representera. Karakteristisk för den 
abstrakta, begreppsmässiga pseudoklassiciteten är dels den 
omskrivning, som ersätter ett artnamn med ett slags defini- 
tion  fåglar blir ,,luftens folk",  dels den personifika- 
tion, som avser att göra de abstrakta begrepp, med vilka 
dikten rör sig, en smula mera levande och fattbara.  
Egentligen är ju icke personifikationen en bild, utan ut-
tryck för en uppfattningsform. För oss står den dock 
väsentligen som bild. — För den romantiska dikten är 
bildrikedom särskilt utmärkande. ,,Denn romantisch ist 
jene Schaukel des Geistes, die in fliegender Paradoxie 
das Entfernteste verbiridet und das realistisch Gegebene 
des Aussen in die bedeutsame parabolische Erscheinung 
einer Hintergrundswelt verwandelt . . . . romantisch völlig 
die Souveränität, mit der, wie etwa bei Novalis, die äus-
serste Abstraktion des Gedankens der farbigen Realität 
der Einzelanschauung im Gleichnis vermählt wird." i) 

1) E. B er tr a m : Studien zu Adalbert Stifters Novellentechnik, s. 115. 
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Med romantiken bröt det fram ett helt nytt sätt att 
se, att förnimma, att estetiskt uppfatta. Runeberg stod i 
sin ungdom mitt inne i denna strömning; han som alla 
andra upptog naturligtvis i sitt själsliv dessa nya uppfatt-
ningsformer, denna nya förmåga att uppleva stämningar, 
som romantiken uppfostrade hos människorna. 1) Det är 
i bildspråket dessa stämningar få sitt kanske tydligaste 
uttryck. Runebergs läggning var i viss mån antiromantisk: 
den var det genom hans högt utvecklade blick för reali-
teten, hans respekt för det reellt givna; den var det också 
genom hans i antikens konst skolade sinne för det enkelt, 
harmoniskt sköna. Men genom det gick också en djup 
romantisk åder. Det visar omedelbart t. ex. hans skildring 
av Saarijärvis ödebygder: det är oändligheten, det gudom-
liga han söker i landskapet. Så blir symbolen den för 
honom mest karakteristiska bilden. Symbolen utgår från 
det reellt givna, den tillåter den mest ingående observa-
tion av verkligheten, men bortom verkligheten ser den 
och anar någonting annat och mera. 

Bildrikedomen är i Runebergs diktning mycket väx-
lande. I de stämningsbetonade dikterna är bildspråket 
rikt; så i första samlingen dikter, i ”Nadeschda" och i 
',Kung Fjalar". Även i tredje samlingen dikter  inne- 
hållande bl. a. ”Molnets broder" — äro bilderna rätt 
talrika. Bildfattiga äro idyllepigrammen och andra sam-
lingen dikter likasom även Fänrik Ståls Sägner. I dessa 
dikter ger Runeberg antingen någonting sett, reellt iakt-
taget eller också är det enkel, omedelbar känsla. Bild-
fattigdomen betingas av dikternas hela karaktär. Åskåd-
ligheten skulle störas av talrika bilder, som lockade fantasin 
bort från den punkt, på vilken den skall koncentrera sig. 
Och den enkla, omedelbara känslan behöver ej gripa till 
bilder för att bli uppfattad. — De rent episka hexameter- 

1) Doc. Böök har i en föreläsningsserie särskilt framhållit, att upp-
fattningen av „stämningen" är typiskt romantisk. 
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dikterna kunna i det avseende här är fråga om ej egent-
ligen jämföras med de mera lyriskt hållna dikterna. ,,E1g- 
skyttarne" är rätt rik på bilder  homeriska liknelser 
dulqvällen" och ,,Hanna" mera bildfattigal 

Personifikationer. 

1 sin mest levande uppenbarelse äro begreppspersoni-
fikationerna besläktade med de mytologiska gestalterna. 
Men stundom är personifikationen inom den pseudoklas-
siska poesin så svag, att den framträder blott i att skalden 
använder stor begynnelsebokstav. 2) Runeberg följer icke 
denna sed, och det är stundom rätt svårt att avgöra, om 
han verkligen tänkt sig en personifikation av begreppet 
eller om han blott mekaniskt följer vissa retoriska, pseudo-
klassiska språkvanor. Särskilt i dikten ,,Ungdomen" möta 
flere sådana ytterst bleka personifikationer: t. ex. „men 
ej tanken dock, af lagar bunden, — känslan är den makt, 
som adlar stunden". Egentliga begreppspersonifikationer 
förekomma talrikast i ,,Det ädlas seger". Så personifieras 
det ädla" fullständigt; vi se dygden ,,med sin lugna 

panna", brottet står som kung, naturen suckar och ,,dess 
tempel skändas". Mera utförda bilder av detta slag kunna 
erinra om scener i något allegoriskt festspel, så t. ex. den 
i ”Hvad jag är säll" förekommande bilden 

Och äran står vid vägens slut med kransar 
Och vinkar leende och kallar mig. 

Det torde icke vara lämpligt att här undersöka, i vad mån 
bilderna i sitt innehåll röja inflytande från olika författare eller olika 
litterära riktningar. Detta behandlas med större fördel i kapitlet om 
de litterärt traditionella motiven i Runebergs diktning. Här skall bild-
språket betraktas huvudsakligen ur formell synpunkt med aktgivande 
på den poetiska uppfattningsform de olika bilderna representera. 

Jfr Mj öb erg, a. a., sid. 89. 
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I ,Svartsjukans nätter" ha bilderna av förnuftet, svart-
sjukan, plågan, trånaden o. s. v. utförts under inflytande 
av antika förebilder, såsom senare skall visas. 

En grupp för sig bland personifikationerna bilda 
naturgudomligheterna. Här bevarade pseudoklassiciteten 
en om också ytlig förbindelse med en en gång morgon-
frisk och levande diktning. De grekiska naturgudomlig-
heterna voro skapade av en ungdomlig folkfantasi; de 
bleknade och åldrades i pseudoklassicitetens torftiga, stela 
landskap, men då nyromantiken kom och diktens land-
skap blev rikare och friskare fick naturgudomligheternas 
släkte ny livskraft och återuppstod om också i något för-
ändrad gestalt. 1) På detta område stå pseudoklassiciteten 
och nyromantiken varandra jämförelsevis nära. Det är 
icke alltid lätt att avgöra vad som här skall betecknas 
som pseudoklassiskt, vad som romantiskt. Och en del 
hithörande bilder kunna vara lånade direkte från den 
antika litteraturen, så t. ex. personifikationen av solen i 
”Den väntande" och bilderna morgonens blomsterhand" i 

Frigga", och nattens rosende hand" i ”Flyttfoglarne", 
vilka erinra om den rosenfingrade Eos. 

Personifikationerna i ”Majsång" stå på gränsen mel-
lan rococo och romantik. Hela naturen är personifierad. 
Vintern är en härskare med isad ”glafven", den väna 
Flora är tagen till fånga av honom, men befrias av Maj, 
som anländer i en vagn, dragen av svanar. Helt visst 
har denna skildring ett tycke av rococobalett. Särskilt 
Flora är ju en gudomlighet som vi ofta möta såväl inom 
rococons måleri och skulptur som inom dess poesi, och 

1) Jfr F r. Vett erlun d, Sveriges Nationallitteratur, bd 9, sid. XII : 
„Hos den unga romantiken uppstod ånyo naturlifvet i en munter och 
primitiv poetisk mytologi : den gyllne Maj och den grönklädda Flora, 
eller Zefyr och „morgonens yngling med rosenmun". Sådana figurer 
voro inga individer, men liknade ej heller 1700-talets frostiga barock-
allegorier; de voro dekorativa figurer i ett arabeskartadt mönster med 
yppigt fantasimaterial." 
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på den gustavianska tidens maskeradbaler saknades helt 
säkert sällan hennes blomsterprydda gestalt. 

Och vintern var för rococon en mulen härskare — 
vi minnas Kellgrens ,,Vårvisa": 

Vinterns välde lyktar, 
Och från våra tjell 
Bore harmsen flyktar 
Högst til Lappens fjell. 

Men även i romantikens poesi möta vi samma gestal-
ter. Sippan är för Atterbom ,,härold för den unga Flora". 
Och i ,,Lycksalighetens ö" uppträda liknande naturgudom-
ligheter dramatiskt handlande. Till grund för skildringen 
i Runebergs dikt ligger det antagligen inflytande både 
från rococons konst och från romantiken. Genom sina 
pittoreska element Maj med blomsterhatten gjuter guld i 
dagen och klär natten i purpur — har Runebergs dikt fått 
en i någon mån romantisk prägel. Men skalden har icke 
genom dessa naturpersonifikationer uttryckt något av sin 
uppfattning av naturens väsen och själ såsom romanti-
kerna gjorde; likasom för rococon voro för honom dessa 
naturgudomligheter snarast dekorationer, även om hans 
förebild här varit romantisk diktning. 

Än mera rococoartad är en scen i „Vårmorgonen", 
där våren i vagn gör sitt triumftåg till norden. 1) Skild-
ringen är mera abstrakt, scenen mera pompös. 

Dessa personifikationer äro estetiskt rätt intresselösa; 
det ligger ingen självständig poetisk uppfattning till grund 
för dem. 1 några andra fall har Runeberg däremot i 
personifikationens form utomordentligt distinkt karakteri-
serat en stämning. En sådan uttrycksfull personifiering 
förekommer i bilden: 

1) Tillika finnes det i Vårmorgonen en akademisk detalj i stilen, 
nämligen motsättningen mellan „Söderns stränder" och » polens frusna 
drifva". Jfr R. G: s on B erg: Gustaviansk fraseologi och Tegnérs Svea. 
Språk o. Stil VI, sid. 134. 
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Jag frågar hoppet, som i storm och natt 
Så ofta tröttat sina vingar redan, 
Och återkommit tröstlöst som det for. 

Svartsjukans nätter, sång I. 

Bilden av den oroliga, vilsna fågeln ger rörande och 
fint den växlande, sorgset irrande stämningen hos den 
svartsjuke. En annan uttrycksfull personifikation, visser-
ligen mycket olik den ovannämnda i det den ger en 
naturstämning, förekommer i dikten ”Den jag söker, o 
hvar är han": 

Stjernevakter 
Slunga spjut af eld mot natten. 

Stjärnhimmelns stämning av hård, hög heroism är 
i denna bild med ett säkert grepp återgiven. På samma 
gång skildrar bilden åskådligt stjärnornas spjutvassa strå-
lar. En kosmisk stämning har här i fantasin blivit om-
gestaltad, liksom förtätad till fattbar, konkret bild. Denna 
bild är skapad på ungefär samma sätt som Tegn6-, enligt 
vad Böök visat, ofta givit en stämning. ”Han skapar icke 
den poetiska effekten genom att fördjupa sig i stämningen, 
genom att hopa adjektiv och bestämningar, han griper i 
stället stämningen i en visuell bild, stark och suggestiv 
och snabb", yttrar Böök. ) Möjligen har Tegnérs stil 
här i någon mån påverkat Runeberg; tillika vittnar dock 
den bild vi här behandlat om en förmåga, som icke kan 
läras utifrån, att intellektuellt uppfatta och djupt genom-
leva en naturstämning. 

Det är av ett visst intresse att med den ovan analy-
serade bilden jämföra ett par andra, i vilka likaledes fram-
träder en om ock svag antydning om personifikation av 
stjärnorna. Den ena bilden är den, som är satt som motto 
för femte sången av ',Kung Fjalar" : 

1) Studier i Stagnelii ungdomslyrik, sid. 65. Jfr de exempel Böök 
ger och även „Sång till solen". 
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Hvad är menskan, att mot Er hon stormar! 
Stjernor like, i onådd rymd, 
Len I genom molnen af jordens öden, 
Dem i lek en fläkt af Er vilja styr? 

Fast och koncist har diktens grundstämning, förnim-
melsen av ett högt, orubbligt öde, blivit formulerad i 
denna bild av de onådda stjärnorna, leende sitt kalla 
leende högt över ,,molnen af jordens öden". Det är 
samma hårda stämning som i den tidigare bilden, men 
genomlevd på ett annat sätt och ännu djupare. I ,,Vårt 
land" står ,,stjärnedansen" också såsom bild för ett av 
all jordisk sorg ohunnet liv. Den förnimmelse av obe-
rörd höghet, som stjärnorna väcka, framträder naturligtvis 
starkare vid personifieringen: motsatsen till människors 
växlande, oroliga tillvaro, som då framträder, låter oss 
djupare förnimma stjärnornas höghet. 

En stor del av bilderna i ',Kung Fjalar" utgöres 
av svagt personifierande naturskildringar. Det är främst 
Runebergs djupa känsla för det flyktiga, rörliga och le-
vande i naturimpressionerna, som tagit sig uttryck i dessa 
bilder, vilka höra till de finaste och uttrycksfullaste i den 
nämnda dikten. Det framträder i dem en utomordentligt 
högt spänd intensitet i naturuppfattningen; sensationen 
har förtätats till personifiering. Allt jubel en daggfrisk 
morgon rymmer får sålunda uttryck i bilderna ,,såg du 
vaknade strålar dricka skälfvande dimmors dagg", ,,jor-
dens brudliga anlet han ser vid morgonens kyss", och 
allt kvällens vemod återgives i den egendomligt smärt- 
fyllda bilden ,,rodnan stilla vissnat på molnets hy".  
Synnerligen känsliga äro även flere andra uttryck: ,,vin-
den rör med vingen de darrande löf" „druckit svalkan 
af qvällens anda, skuggans vandring i dälderna sett"; ,,i 
dimmor suckar ett haf", ,,der såg med lockande ögon 
den tysta natten mig än". Slutligen nämner jag den 
sköna bilden: 
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Från tusen echos darrande dörrar 
Kom hornets ljud tillbaka i qvällen nyss. 
Nu slumrar det trött på skymningens bädd. 

Svaga personifieringar av ett helt landskap, ett land 
finna vi i Yung Fjalar" och ,Den femte Juli". Den 
ifrågavarande strofen i ',Kung Fjalar" är denna: 

Ljust och gladt låg Fjalars vida rike 
Högtidssmyckadt, för Kungens fot; 
Med ett anlet mildt, som en tacksam dotters, 
Såg det mot sin grånade fader opp. 

Personifieringen i Den femte Juli" utgår från bilden: 

Sin fosterjord han trohet svor, 
För den, som för en brud, en mor 
Sitt allt han ville våga. 

Så skildras denna bruds skönhet; det enda förmänsk-
ligande draget är här dock blott ,ditt Saima-öga". I slut-
strofen fortsättes den lätta personifieringen: 

— — —  se, så herrligt log 
Det land, som hjeltens kärlek tog; 
Säg, kan det hjertan tända? 
Det var för denna brud han dog. 

Det egentligen personifierande är i dessa bilder det 
strålande leendet. Det är av ett visst intresse att med 
detta jämföra Tegnérs personifiering av Svea: 

Och Svea sitter å sin thron på fjällen, 
med stjernekronan omkring gullgult hår. 

Svea. 
och 

Med norrstjernan i pannan 
den ädla Svea står . . . 

Majsång. 

Svea är fullkomligt förmänskligad; hon är en nordisk 
kvinnotyp med sitt gullgula hår, och därjämte är hon 
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såsom en pseudoklassisk gudomlighet försedd med be- 
tecknande attribut  norrstjernan, stjernekronan. I jäm- 
förelse med denna i fasta konturer tecknade gestalt fram-
står Runebergs personifiering avgjort romantisk, den går 
mycket litet utöver den enkla besjälningen. Runebergs 
bild röjer mera värme och en själfullare och originellare 
uppfattning. 

Egentliga bilder. 

De egentliga bilderna, till vilka jag räknar liknelser 
och metaforer, representera i huvudsak två olika uppfatt-
ningstyper. i) Å ena sidan ha vi de bilder, som vädja 
till åskådningen; å den andra de som vädja till tanke-
och känslolivet, stämningslivet, de lyriska bilderna. Väl 
ligger likhetspunkten hos de bilder, som utbyta fysiskt 
mot psykiskt eller tvärtom, alltid inom det psykiska om-
rådet. Men själva motivet för bilden kan ges antingen 
åskådligt eller också med exklusivt betonande av dess 
inre väsen, dess stämning. Några hårfina gränser kunna 
naturligtvis icke dragas  det blir nog ofta beroende 
av den subjektiva uppfattningen, om åskådligheten eller 
stämningselementet framstår som det dominerande i bilden. 

Den breda homeriska liknelsen utgör väl den mest 
typiska åskådliga bilden. Den romantiska bilden är natur- 
ligtvis exklusiv stämningsbild.  Här skola vi först söka 
ge en framställning av den lyrisk-romantiska bildens före-
komst och utveckling inom Runebergs diktning. 

Denna bildtyp utmärker första diktsamlingens stil med 
undantag för avdelningen „Idyll och Epigram". Sällan 
bidraga dock dessa bilder att väsentligen fördjupa stäm-
ningen eller låta den framstå mera distinkt och nyanserad; 
bilderna äro i allmänhet synnerligen svaga. Detta beror 
delvis på att en stark konventionalism gör sig gällande vid 

1) En indelning av bilderna enligt rent formell synpunkt i lik-
nelser och metaforer synes icke ge några resultat. 



156 Runebergs poetiska stil. 

valet av motiv för bilderna. Det är flyktiga jämförelser 
med vårar, blommor, fläktar, stjärnor, som ge bildspråket 
dess prägel. Och bilderna utföras icke heller på något 
mera personligt sätt. I de allra flesta fall avse de blott 
att accentuera ett intryck av ljuvhet eller skönhet. 

Synnerligen ofta liknas ungdomstiden, de ungdomliga 
känslorna och lyckan vid våren,  ljuvheten och obe- 
ständigheten betonas  medan ålderdomen liknas vid 
hösten eller vintern. Så ha vi bilderna „en yngling, skör-
dad ifrån våren" (Begrafningen), ,,din lefnads snabba vår" 
(Till min sparf), ,,njut så länge än din majdag varar,  
ingen blomma höstens stormil sparar,  ingen blid, för- 
trolig sol förklarar  vinterns långa, kulna natt" (Ung- 
domen), ,,för hennes blickars oskuldsfulla värma  upp- 
blomstrar herrligt mina känslors vår" (livad jag är säll), 
,,då lifvets Maj på mina kinder glödde" (Barndomsmin- 
nen), ,,Så sjöng, så lefde han i lifvets vår,  och så i 
lifvets sköna sommarstunder, — tills tiden kom med vin- 
ter till hans hår,  och åldern blekte kindens ros der- 
under" (Barden). 

Naturligtvis förekommer det också att ungdomstiden 
förliknas vid morgonen och ålderdomen vid aftonen. I 
,,Hvad jag är säll" säges: ,,i lifvets morgontimmar  
kring hoppets blanka sjöar sväfvar jag". I dikten till 
Franzén heter det: ,,skall det land, som såg din morgons 
blomma, — såg din middags guld,  icke äfven se din 
afton komma  solbelyst och huld?". I dikten ,,Till den 
ålderstegne" har bilden av ålderdomen såsom en afton 
blivit mycket säkert och fast utförd: det jordiska försvin-
ner i skymning medan himlens stjärnor framträda för 
blicken. Uppslaget har Runeberg dock antagligen från 
Stagnelius. 1) Bilden har också en intellektuell, reflekterad 
prägel, som icke är Runebergsk. 

Ungdomens friska färger liknas vid blommornas  
uttryck som ,,rosenkinder", ,,rosenläppar" förekomma. Dik- 

1) Jfr kapitlet om litterärt traditionella motiv hos Runeberg. 
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ten ,,Den tillfrisknande" skildrar huru rosor och liljor 
blomstra upp på den unga flickans kinder. 

Stämningar av lycka och glädje föra stundom med 
sig en föreställning om blida fläktar. Sålunda heter det 
i ,,Barndomsminnen": ,,Hur säll jag lefde i min oskuld 
då,  lik morgonstundens första fläkt i dalen". I ,,Till 
den ålderstegne" talas det om „nöjets blida, balsamfyllda 
fläktar". ,,Vid en väns död" har en liknande bild, men 
med ett tillskott av innerlighet, som dock icke beror på 
utförandet av det bildliga, utan snarast på det metriska 
uttrycket med den utomordentligt vackert fallande pausen 
vid tredje versens slut: 

Förgänglig var då den sälla lott, 
Mig brydde, 
Lik vårdagsfläkten den smekte blott 
Och flydde. 

Ett större intresse knyter sig till en liknelse ur fågel-
livet, nämligen till den i dikten till Franzén förekommande 
bilden, vilken liknar skalden vid lärkan, som flytt ,,undan 
storm och höst". Samma bild upptages senare på ett 
vackert sätt i raderna ,,Men fast våren kom och fogel- 
sången,  kom ej du ändå". Bilden av lärkan är vald, 
såsom det tyckes, med tanke på Franzéns klara, lätta 
skaldelynne. Kanhända ligger det också bakom den en 
erinran om Franzéns dikt ,,Lärkparet", i vilken några 
strofer, som synas höra till det vackraste i hans lyrik, 
skildra diktarlyckan. 

Lika konventionella som de flesta av naturbilderna 
äro de fåtaliga bilderna med motiv ur människolivet. 
Sålunda liknas livet några gånger vid en segling, än i 
storm — så i ,,Till oron", än i lugnväder  i ,,Hvad 
jag är säll". Och åldringen, som står vid livets slut 
liknas vid seglaren som går i hamn. Ynglingen åter 
blickar tillbaka mot barndomen usom seglarn på sin 
sörjda strand tillbaka".  I ,,Barndomsminnen" finna vi 
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den traditionella religiösa bilden av människan såsom en 
vandringsman, stödd mot staven. Densamma möta vi 
även i ,,Vid en väns död" i raderna ,,Ja lycklig du, som 
din staf har fällt  och somnat". Dessa traditionella 
bilder kunna dock ha ett högt stämningsvärde; de kunna 
föra med sig en mäktig fläkt från generationers religiösa 
liv. Så markerar även den citerade bilden i ,,Vid en väns 
död" diktens stämning av psalm. 1) -- En besläktad bild, 
fastän mera detaljerat utförd, innehåller ,,Höstaftonen": 

Och njut den nakna öknens manna, 
Minutens fröjd, 
Och vandra framåt med en molnfri panna; 
Du är en främling här, du får ej stanna 
Förrn på ditt Canaans höjd. 

I ,,Svartsjukans nätter" har skalden mera lagt an på 
originalitet i bildvalet. Solen stänker ,,som en mogen druva, 
kring himmel, jord och haf sin purpursaft". Ett par bilder 
innehålla litterära motiv; så finna vi t. ex. en hänsyftning 
på Orfeus och Eurydike. Tillika finnes det i dikten nog 
också en rik flora av små flyktiga bilder av samma art 
som i diktsamlingens första avdelning. 

Idyllepigrammen och Dikter II bilda, såsom Söder-
hjelm framhållit, i stort sett en stilistisk enhet. 2) Bilderna 
äro mycket fåtaliga; jämte några åskådligt tänkta bilder 
kunna dock ett par lyriskt-romantiska bilder antecknas; 
så ,,daggens perleskur" i ,,Morgonen", och bilden i ra-
derna: 

Der kom en sky, den log så röd, 
Som rosenknoppen ler. 

Vid en källa. 

Den uppfattning, som i människans jordeliv ser en vandring, 
ligger som känt till grund för „En kristens resa", men den är givetvis 
äldre än denna berättelse. Måhända stammar den från föreställningen 
att Israels barns vandring i öknen var en symbol för livet. 

a. a. I, sid. 367. 
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Då en symbolisk skildring får sin tydning, uppstå i 
ett par fall metaforer av liknande art: korta, bildliga 
uttryck. Så i ,,Morgonen"  ,,skingrad är bekymrens 
dimma,  tankens dystra moln förgått" — och i ,,Sakna- 
den"  ,,mitt ögas fröjd och vår", ,,mitt hjertas sol". 

För övrigt äro bilder av typen ,,bekymrens dimma" 
mycket sällsynta i de diktsamlingar det här är fråga om, 
medan de i Dikter I förekomma mycket ofta. På 66 
sidor finna vi i första diktsamlingen 41 sådana bilder, 
medan idyllepigrammen och Dikter II på lika många sidor 
ha 8. Detta är av rätt stor betydelse för bildspråkets 
allmänna karaktär. Det är en ganska blek bildtyp, som 
representeras av uttryck sådana som ,,bekymrens dimma", 
Ålderns långa afton". Den konkreta föreställning bilden 
är avsedd att framkalla göres genom sammanställningen 
med ett abstrakt begrepp till en abstraktion. När skaldens 
bildspråk senare åter blir rikare, ökas dock även frekvensen 
av dessa bilder i någon mån. 

I de dikter, som tillhöra perioden från medlet av 
30-talet till medlet av 40-talet, förekomma lyrisk-roman-
tiska bilder rätt talrikt. Dikten ,,Den jag söker, o hvar 
är han?", som till tiden visserligen torde höra till den 
föregående perioden, visar med sitt rika, glansfulla, intel 
lektuellt färgade bildspråk i viss mån fram mot denna 
period. En av bilderna i denna dikt har, såsom vi tidigare 
visat, en viss likhet med ,,Kung Fjalars" lätt personifie-
rande naturbilder. Stämningsbetonad, men tillika fast och 
konkret gestaltad är den bild, vilken liknar skyarna vid 
silverflottor, som ,,klyfva nattens oceaner". Med en syn-
nerlig konkretion i föreställningen skildrar dikten också 
huru gudomligheten 

Lemnar thronen ofvan höjden, 
Kommer, nalkas, 
Sänker sig till stjerneringen, 
Solens vägar, 
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Följer strålarna till molnen, 
Beledsagar 
Svanens hvita fjäderdukar, 
Lärkans segel, 
Tills han hamnat i min närhet. 

1 ,,Hanna" dyker även någon gång en lyrisk-roman-
tisk bild fram med en vädjan till stämningslivet. Av 
denna typ är bilden ,,mild som en brud var aftonen dock" 
och även denna: 

Snart till källan man kom. Af himlens skimmer bestrålad, 
Outtömlig och klar der låg den i bädden af blommor, 
Lik ett menniskoöga, hvars frid, ej rubbad af stormar, 
Dallrar af ljus blott än, och af lifvets åder i djupet. 

Med intrycket av det enkelt sedda har ett intellektuellt 
element förenat sig, och bilden framstår såsom i stort sett 
romantisk. Starkt romantiskt betonad är också den fina 
och uttrycksfulla bilden: ,,der man sin barndoms dar har 
plockat som blommor af tiden". 

I tredje samligen dikter ha vi att anteckna rätt talrika 
bilder av den typ, vi här behandla; så dessa: ,,land och 
vatten i ett helgonskimmer låga" (Hjertats morgon) 1), 
,,min första kärleks blomstersuckar" (Minnet) 1). Ett visst 
reflekterat, tänkt drag ha följande bilder: „och i bönens 
djup hans ande, svanlik, — ville skölja jordens stoft från 
vingen" (Chrysanthos), ,,lugnt som qvällens anlet — var 
den gamles" och denna 

. . . minnet, 
Som ett fordoms ljufva, svala lycka, 
Lik en morgondagg, på hjertat häller, 
Än när solen bränner, middagstiden. 

Minnet. 

Bilderna i ,,Molnets broder" stå i allmänhet på grän-
sen mellan de åskådliga och de rent stämningsbetonade. 

1) R. G:son Berg har påpekat bildens romantiska karaktär i 
Strödda anteckningar om Runebergs stil, Finsk tidskr. 1904. 
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Motivet är ofta utfört med stor åskådlighet, men tillika är 
skildringen så genomdränkt av stämning, att denna står 
för oss såsom det väsentliga. Sådan är t. ex. den ofta 
citerade slutbilden. Rent romantiskt stämda synas mig 
däremot följande bilder: ,,Skyn i luften törs jag kalla 
broder, — men blott snö är jag på nattens fötter, — som 
han stampar af, i stugan kommen"; ,,Han, som föddes 
lik en fläkt på heden, — Molnets broder, se, en ljungeld 
vorden, — slog han ned"; ,,Så låg tystnad öfver öde-
nejden, — som ett månsken öfver kala hösten". 

I ,,Nadeschda" finna vi talrika små flyktiga liknelser 
med de lättaste, mest eteriska företeelser i naturen: skyar, 
blommor, vindar. Motivvalet erinrar om första samlingen 
dikter, men bilderna i ,,Nadeschda" framstå annorlunda 
än de från äldre tid, i det de vanligen icke knytas till 
abstrakta begrepp såsom ungdomen, lyckan och dylikt, 
utan äro avsedda att skildra någonting konkret, oftast 
Nadeschda själv, som genom dessa bilder blir måhända 
i alltför hög grad eteriserad. Mycket suggestiva äro dock 
många av dessa bilder, och Nadeschda står nog för vår 
fantasi så idealiskt och skimrande vacker som skalden 
avsett. I utformningen röjer sig naturligtvis en mognare 
konstnärlighet än i bilderna i Dikter I. Mjuka, veka 
adjektiv och bestämningar förstärka bildernas varma, 
smältande stämning. Ex.: ,,sitt milda anlets unga vår", 
”sjelf en blomma sökte blommor hon", ,,en rosig vårsky 
lik, stod för den gamles häpna blick Nadeschda", ,,den 
fordna vårlikt ljufva, rosenlika tärnan", ,,så har hon andats 
bönens varma sommarfläkt emot den älskade". 

Men jämte dessa finnes det i ,,Nadeschda" ett antal 
bilder av utpräglat intellektuell prägel, fyllda av en egen 
sinnrik dialektik. Vi ha sett att sådana icke äro alldeles 
sällsynta hos Runeberg, och särskilt dessa bilder i ,,Na- 
deschda" äro mycket säkert och vackert utformade. Dock 
ge de oftast ett intryck av att en främmande ton förenat 
sig med den för Runeberg egna. Tidigare påminnas vi 

11 
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om Stagnelius eller Tegner, i Nadeschda måhända snarast 
om Almqvist. 1) Men den varma känslan, den åskådliga 
uppfattningen grumlas icke, och det sinnrika blir i ilNa-
deschda" en mild skälmskhet, ett graciöst och lekfullt spel. 
Detta gäller t. ex. den bild, vilken Nadeschda och fursten 
skämtande forma: 

,,En seglare på hafvet 
Är nu min unge furste, 
Han varsnar icke stranden, 
Men möts dock af dess dofter; 
Då undrar han och söker 
Och tror, att sjelf han gömmer 
Hos sig en skatt af blommor. 
O furste denna sällhet, 
Som vid min kyss du känner, 
Den är min sällhet endast, 
Som doftar dig till mötes." 

Men fursten log: ,,0 flicka, 
Säll dubbelt du, som äger 
Din sällhet som din egen. 
När jag, den arme seglarn, 
Är från min blomstrand borta, 
Då skimrar för mitt öga 
Ej någon glädje mera; 
Ett ödsligt haf är verlden, 
I höjd och djup är tomhet, 
I hjertat sorg och saknad. 
Sannt har Nadeschda talat, 
Ett lån är blott min glädje, 
Den finns hos henne ensam." 

Av analog art är den bild i vilken Nadeschda säger, att 
hennes sinne »i fordna barndomsdagar — var som en snö 
på bergen". Motivet utvecklas sedan fyndigt, den ena 
likhetspunkten efter den andra framhålles. Med en lik- 

1) Almqvists betydelse för „Nadeschdas" stil har framhållits av 
R. G:son Berg. Finsk Tidskr. 1904. 
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nande sinnrikhet säger Nadeschda, att hon vill taga den 
skarpa tisteln från sin barm och gömma den i sitt hjerta. 
Reflekterad verkar också bilden: 

Orden hör han, som, emellan vågens 
Bränning, seglarn från den strand han lemnat 
Hör ännu ett vallhorns sista toner. 

Ett något pretiöst drag kan väl icke frånkännas dessa 
bilder; en helt annan omedelbarhet ha de i ',Kung Fjalar". 

I julqvällen" finnes det också en bild, som genom 
det sinnrika, reflekterande utförandet av motivet stilistiskt 
hör till samma grupp som de här behandlade i ”Na-
deschda". Det är denna bild i kaptenskans vaggsång: 

Hvila, du rodnande sky, i gryningens timma, då hvila 
Unnas ännu; snart, snart irrfärderna börja med dagen. 
0, då du jagas engång af ödets vindar i rymden, 
Mulnar ditt ljus, och din glödande purpur bytes i tårar, 
Hvila mitt guldmoln, hvila i morgonlugnet af lifvet! 

Lyrisk-romantisk såsom denna bild är även den, som 
skildrar huru Augusta försvann ,som en blomsterånga ur 
kammarn". 

Bilderna i Augustas romans höra till den typ, som 
icke karakteriserar, endast prisar. Men det språkliga ut-
trycket, av så utomordentligt stor betydelse vid detta slags 
bilder, är fulländat, så t. ex. i denna hyperboliska, utsökt 
vackert deklamerade bild: 

Följd af tjusningen och våren, 
Ren ur famnen af Bosforen 
Morgonsolen hann; 
Mera skön dock, säger sången, 
Mera strålfull, på balkongen, 
I juveler, 
Harems stjerna brann. 

I ',Kung Fjalar" når Runebergs bildspråk sin högsta 
utveckling. I intet annat av hans diktverk har bildspråket 
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stilistiskt så stor betydelse, äro bilderna så talrika och 
tillika så säkert formade, uttrycka de stämningen så distinkt 
och levande. Överhuvud har bildspråket här en lyrisk, 
stämningsbetonad karaktär. Ovan har redan anmärkts att 
särskilt de själfulla, romantiskt stämda naturpersonifikatio-
nerna äro utmärkande för ,Kung Fjalar's" stil. Men jämväl 
bilder av annat slag äro rätt talrika, Såsom Söderhjelm 
framhållit, blommar bildspråket rikt särskilt i de Ossianska 
partierna. I dessa delar har det också en mera avgjort 
romantisk prägel. 1) Någon strävan efter originalitet i 
bildvalet röjes icke, heller ingen strävan att finna över-
raskande och fyndiga vändningar, att såsom i ,Nadeschda" 
utföra bilderna sinnrikt, avvinna liknelsen så många jäm-
förelsepunkter som möjligt. Bildspråket är fullständigt fritt 
från intellektualism. Det är strävan att nå uttryck för 
vidare, större stämningar, högre lyftad känsla, mera strå-
lande skönhetssyner, som tvungit diktaren att gripa till 
bilderna. Vilken glans är det icke över den gamle 
konungens dröm om sin levnads afton: 

Min dag var stormig. Glad i en lugnad verld 
Skall stråla min lefnads sjunkande sol. 

Kärlekens lycka är 

Ljus som himlen, yppig och rik som jorden, 
Och som båda blommande utan gräns. 

Jublande, solbelysta vågor lyfta Hjalmars och Oihonnas 
sällhet ”mot Gudars hem". 

Bilderna i ,Kung Fjalar" äro energifyllda, aktiva, 
uttryck för den dityrambiska spänning, den strävan att 
lyftas och stiga, att förnimma livet med den högsta, starkaste 
intensitet, som är denna dikts innersta väsen. Endast det 
irrationella, bildliga uttrycket kan återge denna stämning 
i all dess rikedom. 

1) a. a. II, sid. 213. 
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Bilderna i Fänrik Ståls Sägner äro mycket fåtaliga. 
En tydligt romantisk bild, nästan den enda i hela dikt-
cykeln — om vi undantaga de tidigare skrivna styckena 

 finnes i ,,Torpflickan": 

Och hennes hand, till hetsning räckt, var kall som nattens vind, 
Och hvitare än fästets sky var hennes svala kind. 

För övrigt ha bilderna i Sägnerna en särskild karaktär. 
De flesta av dem kunna varken kallas realistiska eller 
romantiska, varken åskådliga eller egentligen stämnings-
betonade. 1 varje fall bilda de en grupp för sig. 

Det för dem främst karakteristiska är, att de utgå från 
det språkliga uttrycket, upptaga och utveckla en grund-
metafor eller någon vardaglig och vanlig bild. Såsom 
typisk må t. ex. denna bild anföras: 

Hans tårar, frusna i lifvets köld, 
Ej runnit se'n barn han var. 

Nu sken på hans hjerta för första gång 
En strimma af sol och vår, 
Och ur smultna källor, med hejdlöst språng, 
Framströmmade tår på tår. 

Bilden utgår från det alldeles klisch&rtade uttrycket 
,,lifvets köld", vilket är så vanligt att det knappast upp-
fattas som bild. Men skalden tar vara på uttryckets 
konkreta innehåll och uttrycker sig sedan i metaforer, som 
stå i samband med detta. Samma typ representerar denna 
bild i ,,Den femte Juli": 

Det är att trotsa glömskans sjö, 
Att lyftas som en grönklädd ö 
Ur djupet af dess bölja. 

',Glömskans sjö" är naturligtvis, såsom i Bergs och Hjer-
t&is Fänrik Ståls-kommentar påpekats 1), en lätt förändring 

1) a. a. II, sid. 194. 
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av det vanliga uttrycket „glömskans flod". För skaldens 
fantasi har så det abstrakta uttrycket fått konkret innehåll, 
varvid intrycket av det finska insjölandskapet, som han 
ser för sig, spelat in och gett bilden dess utformning: 
skalden ser grönskande öar lyfta sig över vågorna, och 
bilden ger ett glänsande uttryck åt sommarlandskapets 
fulla, livsvarma stämning. Den nötta bilden divets hav" 
har fått ny glans i raden der lifvets haf oss gett en strand", 
och talesättet ”ett träffande ord" har gett upphov åt 
bilderna ”de orden herre, de slogo ej klick, de råkte mål" 
(Vilhelm von. Schwerin) och till målet bar, som kulan, 
hvart hans ord — och trängde in, ty det var krut i tonen" 
(Fänrikens helsning). Av samma art är bilden en här 
med slocknadt hopp — bröt fram att det vid stridens låga 
tända" (d:o). Uttrycket ',harm brann i den unge krigarens 
själ" uppfattas knappast såsom bildligt, men i följande 
rad har av det uppstått en verklig bild: ,af dess flam-
mor hans öga sken" (Sandels). Vi kunde säga att dessa 
bilder äro uttryck för det retoriska elementet i Sägnerna. 
Traditionella bilder tillhöra i viss mån den retoriska stilen, 
men den skicklige talarn låter de slitna bilderna undergå 
ett förnyelsens bad; han låter dem utveckla all sin rikedom, 
allt sitt levande innehåll. Detta utnyttjande av språkets 
alla resurser är även till sin inre karaktär någonting reto-
riskt; retoriken bygger mer än någon annan stilart på det 
rent språkliga, på språkmaterialet. Men det är ädel retorik 
dessa bilder innehålla, och de bidraga i sin mån till den 
stilens lyftning, som präglar flere av Sägnerna. Måhända 
har Runeberg närmast av Tegnér lärt att forma bilder av 
denna art. Såsom Mjöberg utförligt och intressant visar, 
plockar Tegnér gärna sina bilder vid vägkanten" och 
ger de slitna bilderna ny friskhet. 1) Så har den föga ovan-
liga föreställningen om livets höjder och dalar i ”Mjelt-
sjukan" blivit en i hög grad personlig bild: 

1) a. a., sid. 122-125. 
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Jag stod på höjden af min lefnads branter, 
Der vattendragen dela sig och gå 
Med skummig bölja hän åt skilda kanter. 

* 
* 

Runebergs förmåga att skildra realistiskt och åskådligt 
var, såsom vi veta, tidigt utvecklad; i ”Vargen" och även 
i ”Scholan" finnas redan mycket åskådliga scener. Även 
de på åskådlighet anlagda bilderna visa tydligt denna 
naturliga iakttagelseförmåga. Tidigare än inom gruppen 
av lyrisk-romantiska bilder framträder här ett självständigt 
element, som icke skymmes även om bilderna tillika röja 
några litterära drag. 

I Sargen" finnes följande liknelse: 

Som då i Etnas djup Häfaistos, kunnig i konstvärk, 
Smider ur härden hjelm till hjeltars skygd uti strider, 
Klippan dånar af hammarens slag, och gnistorna spraka 
Vidtomkring; så ock vid slaget af ynglingens bösskolf 
Blodet ur såret sprutade fram, så skallade bergen. 

Detta motiv är naturligtvis mycket litterärt, och i 
bilden ligger det skämtsam överdrift, men liknelsen mellan 
slaget i vargens panna och en smeds slag med släggan 
är dock icke oäven och röjer mera egen uppfinning än 
skaldens lyriska, romantiskt stämda ungdomsbilder. 

I Dikter I finna vi ett par fint och säkert givna bil-
der av den åskådliga typen — vi kunna nämna den 
uttrycksfulla bilden i ”Den gamles hemkomst": 

Flyttfågeln lik, som efter vinterns dar besöker 
Sin insjö och sitt bo, 
Jag kommer nu till dig, min fosterdal 

Även i Svartsjukans nätter" har bland mängden av 
granna bilder någon enkel och åskådlig liknelse smugit 
sig in. Så säger Minna, att hon sökt tröst förgäves, 

såsom vattenfogeln 
1 vassens mörker letar sina ungar, 
Som blöda re'n i jägarns hand. 
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I „Idyll och Epigram" äro såsom redan nämnts bil-
derna mycket fåtaliga. Så mycket mer betydelsefulla fram-
stå därför ett par kraftiga, åskådligt utförda liknelser, av 
vilka jag nämner den förträffliga skildringen av Ojan 
Paavo. 1) En bild som med åskådlighet i återgivandet 
av motivet förenar djup i liknelsen är den ofta citerade 
(I. E. n:o 22): 

Fader, säg, hur var det dig till sinnes, 
När i striden fiender dig omhvärft, 
Skotten knallade och kulor hveno? — 
Gamle knekten tog sitt glas och sade: 
Såsom dig, när någongång om hösten 
Hagel kring dig hvina, blixtar ljunga, 
Och du bergar tegen för de dina. 

På dessa bilder kan tillämpas det, som Ljunggren 
visat vara utmärkande för Runebergs bildspråk, i synner-
het inom epiken, nämligen att bilden kan njutas även om 
den lösryckes ur sitt sammanhang. 2) — Såsom Berg och 
Hjert&I påpekat, återkommer denna jämförelse mellan 
striden för fosterlandet och skördemannens arbete senare 
i ”Molnets broder" och i ,,Torpflickan". I andra sam- 
lingen dikter finna vi också några vackra bilder av den 
åskådliga typen. Jag anför t. ex. dem i ”Hvem styrde 
hit din väg": 

Liksom den bäck, der rann, 
För den, som rinner här, 
Vi voro för hvarann, 
Så länge du var der; 

Runebergs målande bild „hans gula hår föll på hans skuldror 
som ett solglänst strömfall öfver fjället" har efterbildats av Bötti- 

ger i » Mötet på Odins hög" (Saml. skr. I, sid. 201): 
Och som ett solglänst strömfall öfver klippan 
Hans gula hår kring skulderbladen flöt. 

Jfr även Karlfeldt i „Hembygdens huldra" : » Hennes hår är som 
solbrantens ström". 

Studier öfver Runeberg, s. 26-27. Lunds univ. årsskr. 1882-83. 
a. a. II, sid. 47. 
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Två plantor, mellan dem 
En äng i blomning står; 
Två foglar, som fått hem 
I skilda lunders snår. 

Det är karakteristiskt för dessa bilder, att de höra 
ihop så att de tillsammans ge en hel landskapsbild med 
bäckar, ängar och skogssnår, i vilka fåglarna sjunga  
ett bevis på, huru motivet för bilden fångade skaldens 
intresse och stod för honom såsom nästan väsentligare 
än själva liknelsen, jämförelsen. Häri visar sig frändskapen 
med den homeriska bilden, som vi så ofta möta i de 
episka dikterna från 30-talet, särskilt i ,Elgskyttarne" och 
,Grafven i Perrho". 1) 

En stor del av bilderna i ,Elgskyttarne" äro synner-
ligen långa och tunga, och sambandet med det, som de 
skola åskådliggöra, skymmes starkt genom det detaljerade 
utförandet av bilden — jämför t. ex. den långa liknelsen 
mellan Hedda och ett vårmoln, som lyser över träden på 
kullen 2), eller mellan soldatens känslor, då han mottager 
det kära geväret av kaptenen och glädjen hos en gammal 
far som mottager sin son „länge fördröjd af bestyr och 
af dåligt före på vägen". 3) I ,Hanna" har redan, såsom 
Söderhjelm framhåller, bildspråket frigjort sig från de 
vidlyftigt utförda liknelserna. — Det är inom gruppen av 
mindre liknelser, i vilka jämförelseordet erhåller en när-
mare bestämning blott av en sats, fullständig eller för- 

Dessa homeriska liknelser ha utförligt och intressant behandlats 
av C. Syn n erb e rg (Anteckningar om J. L. Runebergs episka stil, För-
handlingar och Uppsatser 26). 

Jfr Söderhjelm, a. a. I, sid. 402: „- behöfves det 
icke en stark ansträngning af fantasin för att identifiera Hedda med 
vårmolnet och hennes intryck på ynglingarna med den vällustskälfning, 
i hvilken molnets fläkt försätter björkarna?" 

Syn ner berg påvisar att motivet för denna bild är hämtat från 
OdysAen. F. U. 26, sid. 333. 
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kortad, vi finna Runebergs vackraste bilder av denna typ. 1) 
Synnerberg citerar bl. a. följande: 

— — — och båda begåfvo sig utför, 
Snabba som skuggor af moln, dem stormarna jaga på fästet. 

Elgskyttarne, sång II. 

Sköflad syntes nu den stora gården, 
Tom och ödslig lik en afklädd holme, 
Sedd från träskets is en vinterafton. 

Molnets broder. 

Och med honom gick vår tropp mot svärden, 
Som en stormvind in i vassen bryter. 

D:o. 

Till dessa exempel kunna fogas andra, i vilka detal-
jerna ej heller skymma jämförelsen; så följande: 

Skola vi kring vida verlden spridas, 
Liksom tjäderungarna i skogen, 
Dem den mordbetänkta skytten jagar. 

Grafven i Perrho. 

— — — och glad i sin håg begaf hon sig åter ur kammarn, 
Svalan den glädtiga lik, som kommen af våda i rummen 
Bäfvat en stund och finner den öppnade dörren och flyktar. 

Hanna, sång I. 

Utan akt på talet 
Satt hans dotter, sluten lik en blomma, 
Som sin kalk vid nattens inbrott sluter. 

Molnets broder. 

Stämningen i Kung Fjalars sal efter Dargars olycks-
bådande spådom åskådliggöres i följande bild: 

Tyst blef det i salen, det blef 
För skådarns blick en syn, som då haglets skur 
Stormat förbi, och lugnet åter 
Lägger sig kyligt öfver en hvitnad bygd. 

1) Jfr Synnerberg, a. a. 26, sid. 330-331. 
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På åskådlighet är även denna bild anlagd: 

Starke voro de män af fordom. 
Flammor like i skälfvande skog, 
Genom fienders hopar 
Fram de flögo, i stridens stund. 

Kung Fjalar, sång 1) 

I Fänrik Ståls Sägner finna vi endast en bild, som 
egentligen tillhör denna typ. Det är följande i ,,Döbeln 
vid Jutas": 

En dyster stillhet rådde undertiden, 
Som då en åsksky, nyss från hvalfvet skriden, 
Står dubbelt hotfull åter, der den flytt. 

Frändskapen mellan denna bild och den ovan cite-
rade liknelsen med hagelskuren inses omedelbart. Men 
bilden i ,,Kung Fjalar" har ett originellare motiv och 
ger en finare nyanserad stämning. 

Mera lyrisk-romantisk är bilden ,,hären, krossad lik 
en bruten våg, hade börjat nu sitt återtåg" (Gamle Hurtig). 

Bildspråkets utveckling och betydelse 
i Runebergs stil. 

Inom den grupp av bilder som vädja till åskådningen, 
framträder såsom ovan framhållits Runebergs konstnärlig-
het tidigare utvecklad än i de stämningsbetonade bilderna. 
Men inom den sistnämnda gruppen se vi en mycket 
starkare utveckling. Till Runebergs primära konstnärliga 
förutsättningar hörde en mycket stor förmåga att iakttaga 
och att skildra, och detta drag framträder naturligt-
vis redan tidigt i de åskådligt utförda bilderna. Men 
inom de lyrisk-romantiska stämningsbilderna förnimmes 

1) Jfr kap. om  litterärt traditionella motiv. 
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starkare den utveckling i riktning mot större själfullhet, mot 
en djupare och mera nyanserad uppfattning, som känne-
tecknar skaldens personlighet och konst. Dock gäller det 
om Runebergs bildspråk i dess helhet, att det visar en 
utveckling av skaldens förmåga att förnimma och återge 
nyanserade stämningar. Även inom gruppen av åskådligt 
tänkta bilder se vi denna utveckling. I de från skal-
dens ungdom stammande liknelserna är ofta samman-
hanget mellan bilden och det, som den skall åskådliggöra, 
rätt löst. Jämförelsepunkten utgöres t. ex. av en föreställ-
ning om någonting behagligt, men helt onyanserad, så-
som då Heddas intryck på ynglingarna jämföres med 
verkan av en mild fläkt över björkarna. Ett helt annat 
och mycket djupare inlevande i stämningen röjer liknelsen 
med hagelskuren i ',Kung Fjalar". Den ger stillheten, 
men den ger också den isande förstelningen efter kata-
strofen. Nyanserna ha också fått uttryck i bilden. Detta 
betyder icke, att utvecklingen inom bildspråket i rak mot-
sats till vad fallet är på andra områden skulle leda bort 
från syntesen, ty denna kan omfatta en rikare eller en 
torftigare förnimmelsekomplex. Och just bilden kan med 
sin vädjan till levande, konkreta erfarenheter ge en mycket 
rik och omfattande syntes. Vilken djup och sammansatt 
serie av föreställningar  om onåbar höghet, som på en 
gång tvingar och befriar, om iskall heroism och besjälad 
skönhet — förenas icke i ,,Kung Fjalars" bild nstjernor 
like" om gudarna, och vilken föreställning om rikt och 
mäktigt liv väcker icke slutbilden i samma dikt ,,och, 
likt dagen, slocknade Fjalar kung". 1) Det är denna ut-
veckling i riktning mot en allt rikare och mera omfattande 
syntes som främst kännetecknar Runebergs bildspråk. 

De resultat, som en undersökning av bildspråket 

1) Jfr Söderhjelm, a. a. II, sid. 215: „där det ena bildordet 
„likt dagen" säger så mycket". 
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lämnar, låta oss särskilja olika perioder av Runebergs 
skaldskap. 

Den första samlingen dikter med undantag av „Idyll 
och Epigram" visar tydliga romantiska tendenser. Bild-
språket är rikt, något som i allmänhet kännetecknar den 
romantiska dikten. Och bilderna äro lätta, flyktiga, avse 
att antyda en stämning. Men denna romantik är ytlig 
och föga personlig. Valet av bilder är konventionellt och 
själfva liknelsen, jämförelsen är skematisk och föga distinkt 
och nyanserad. 

Den riktning, som först framträder i ,,Idyll och Epi-
gram" och sedan överhuvud i alstringen under 30-talets 
första år, kännetecknas dels genom att bilderna äro fåtaliga, 
dels genom att de vädja till åskådningen mer än till 
stämningen. Det är det episka, som starkare gör sig 
gällande i dikten jämte strävan efter enkelhet i uppfattning 
och uttryck. I Dikter II, i ,,Grafven i Perrho" och ,,E1g-
skyttarne" möta vi denna riktning. 

Så följer en tid då det lyriskt-romantiska åter för-
nimmes starkare i dikten. Vi kunde säga, att under en 
period, som tar sin början vid medlet av 30-talet, den 
stämningsbetonade uppfattningsformen kämpar med den 
som bygger på den omedelbara åskådningen. I ,,Hanna" 
framträder redan stämningselementet med långt större 
styrka än i Runebergs tidigare diktning och tar sig uttryck 
även i bildspråket. Legenderna ha ett intellektuellt drag, 
och i ,,Nadeschda" möta vi den rena romantiken också 
i bildspråket, för vilket för övrigt en viss intellektuell 
reflexion, även den av romantisk karaktär, icke är främ-
mande. Betecknande är det också, att ,,Nadeschda" och 
Julqvällen" till tiden för sin uppkomst äro sammanvävda 
med varandra, att ,,Nadeschdas" romantik fångade skaldens 
intresse så att Julqvällen" sköts åt sidan. Och även i 
dulqvällen" smög sig det romantiska in i Augustas romans 
samt i den hexametriska delens bilder. I ,,Kung Fjalar" 
förenas den episkt-realistiska och den lyriskt-romantiska 
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uppfattningen på ett kanske mera organiskt sätt än någon-
sin tidigare. Bildspråket är rikt, övervägande stämnings-
betonat. Men tillika äro dessa bilder mycket fast gestaltade 
och distinkta. De bilder, som främst vädja till åskåd-
ningen, ha tillika ett djupt stämningsinnehåll, de äro 
genomlevda, icke blott sedda. 

I Fänrik Ståls Sägner sker en återgång till den bild-
fattigare stilen. Så finnes det i en så strålande lyrisk dikt 
som „Soldatgossen" utom det halvt bildliga uttrycket ”hans 
hela verld var ärans fält" icke en enda bild. Det är åter 
sträng, plastisk åskådlighet och enkel, omedelbar känsla 
som bestämmer stilkaraktären; det subjektiva och reflek-
terade element som representeras av bilden är eliminerat. 
Dock använder och utvecklar skalden stundom för att ge 
stilen retorisk glans sådana bildliga uttryck, som finnas 
till hands i det språkliga materialet. 

Vi se att bildspråkets stilistiska betydelse är mycket 
växlande under olika perioder. Överhuvudtaget kan väl 
dock knappast den egentliga bilden betraktas såsom ett 
för Runeberg i högre grad karakteristiskt uttrycksmedel. 
Det är de snabbt kombinerande intelligenserna som älska 
bilden. Denna är icke i allmänhet uttryck vare sig för 
åskådlig uppfattning eller omedelbar känsla; vi antydde 
ovan, att den överhuvud representerar ett element av 
medveten reflexion. Mest intresse tilldraga sig inom 
Runebergs bildspråk de lätta, romantiskt stämda natur-
personifikationerna, som förekomma särskilt i ,Kung 
Fjalar". Men det är att märka, att dessa uttryck icke 
såsom de egentliga bilderna ge en föreställningskombina-
tion. Även de flesta av Runebergs åskådliga bilder in-
tressera mera genom den skildring de innehålla än genom 
jämförelsen. 

Karakteristiskt för Runebergs bästa och vackraste 
bilder är att de vidga och fördjupa stämningen och 
känslan, icke vädja till intellektet. Därför har det ingen 
betydelse, att motiven i allmänhet icke äro ovanliga och 



Runebergs poetiska stil. 175 

originella, något som man ju i allmänhet brukar fästa 
sig vid då det gäller bilder; huvudsaken är i detta fall 
att de utlösa rika stämnings-associationer. Och det göra, 
såsom vi sett, Runebergs vackraste bilder. 



Rytmiska och akustiska effekter. 

Rytmens samband med fantasilivet har upprepade 
gånger behandlats av professor Gustaf Cederschiöld, som 
därvid påpekat den allmänt mänskliga driften att rytmisera 
och inlägga innehåll i olika ljudserier, vilka träffa vårt öra, 
särskilt i sådana, som påverka oss ofta eller en längre tid. 
Denna rytmisering är innerst en strävan att rytmisera vårt 
fantasiliv, vårt själsinnehåll. I poesin får denna drift ett 
konstnärligt uttryck. 

Sin finaste, mest hemlighetsfulla verkan utövar dikten 
måhända genom sin versmelodi. Likasom denna för 
många diktare synes vara det primära, det första uttrycket 
för den stämningsvärld, ur vars kaos dikten lyfter sig och 
utkristalliserar sig, så är det också genom melodin som 
läsaren mottager det första, mest omedelbara och mest 
syntetiska intrycket av denna värld. — I ett av Atterboms 
brev finna vi ett karakteristiskt vittnesbörd om huru dikten 
föddes hos honom: jag satte mig vid foten af en gammal 
cypress och var så väl till mods, att en alcaisk verstakt 
började klinga i mitt inre; men innan en ordentlig tanke 
ur denna klang hann att utveckla sig, voro de andra redan 
färdiga att gå. . ." 2) För andra diktare är rytmen må-
hända icke det primära; t. ex. bilder och syner kunna först 
forma sig för skaldens fantasi. Men för den äkta vers-
konstnären är dock alltid versmelodin ett syntetiskt uttryck 
för den produktiva konstnärliga stämningen. 3) 

Jfr „Rytmens trollmakt", och uppsatsen „Rytmen och fantasien" 
i „Om ordlekar". 

Minnen från Tyskland och Italien, II, sid. 430. 
Jfr Böök: „Rytmiska påverkningar" i „Svenska studier". 
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Om rytmen för Runeberg var det primära eller om 
den formade sig på ett senare stadium veta vi knappast; 
det finnes inga vittnesbörd om detta. Av inre skäl kunna 
vi dock måhända sluta oss till, att det visuella elementet 
åtminstone vanligen utvecklades tidigare än det akustiska 
och rytmiska. 

Runeberg var icke någonsin rytmiker och melodiker 
såsom t. ex. Stagnelius, ty han var icke nervös sensualist 
som denne. Hans vers har aldrig den smekande charm, 
som vilar såsom en mystisk slöja, hemlighetsfull och 
lockande, över Stagnelius' dikt. I detta svårmodiga välljud 
klingar all den Stagneliska diktens bundna längtan ut. 
Icke heller har Runebergs dikt samma melodiska uttrycks-
fullhet som Atterboms  Runebergs läggning var ju inte 
rent lyrisk. Men han hade en ofantligt utvecklad rytmisk 
stilkänsla, och rytmen har hos honom ofta en objektiv 
uttrycksfullhet, som är tillgänglig t. o. m. för intellektuell 
analys. — Såsom prof. Sylwan nyligen har påpekat 1) röjer 
sig Runebergs tunga llbjörnaktiga temperament" i hans 
förkärlek för starka höjningar, som ge versen tyngd och 
eftertryck. Härigenom blir grundkaraktären i Runebergs 
vers helt olik Franz&is; dock blir den med tiden lättare 
och smidigare säger Sylwan. 

Särskilt i sin ungdom synes Runeberg ha varit rätt 
mottaglig för rytmisk påverkan. Tydliga rytmiska före-
bilder kunna uppvisas till en stor del av hans ungdoms-
dikter. I ,,Svanesång" efterbildar han rytmen i ,,Svanehvits 
sång" ,,Stilla o stilla". 2) I ,,13ön" (0 Herre, den svage 
benåda, — som suckar till dig i sin smärta) har han upp-
tagit den kända rytmen i Prudentius' dam masta quiesce 
querela", som översatts av Wallin: ,,Nu tystne de kla-
gande ljuden". Den monotona, mörkt färgade versmelodin 
är mycket uttrycksfull även i Runebergs dikt. — ,,Den 

Studier i svensk värs. Inbjudningsskrift. 
Söderhjelm, a. a. I, sid. 314. 

12 



178 Runebergs poetiska stil. 

gamles hemkomst", vars innehåll i mycket överensstämmer 
med Chorxus' ,,En tanke på min egen graf", visar även i 
rytmen stor överensstämmelse med denna dikt. Den enda 
olikheten är att Runeberg i de udda raderna har en versfot 
mer. ,,Till den ålderstegne" är, såsom Böök visat, rytmiskt 
och därmed även till innehållet påverkad av Stagnelius' 
,,Kärleken". 1) ,,Den älskande" har en rytm, som Rune-
berg upptagit från Stagnelius' dikt ,,Den öfvergifna". 
Ännu i dikten ,,Vid en källa" ha vi en typisk rytmisk 
påverkning: rytmen är densamma, som i Franzéns ,,Ny-
årsvisa 1797", och med metern och melodin har i Rune-
bergs sinne även smugit sig bilden av bubblorna som 
spegla skyn. 2) 

Rytmerna i Runebergs första diktsamling äro rätt 
omväxlande, men såsom ovan framhållits klinga äldre 
dikters melodier rätt ofta fram i dem. De olika rytmerna 
äro dock använda med stilkänsla. 

I den andra diktsamlingen, enhetligare till ton och 
stämning än den första, äro versmåtten icke heller så 
omväxlande. De flesta dikter äro skrivna i de enkla, 
konstlösa versmått, som Franzén brukade använda.  En 
särskild karaktär har dock den avbrutna rytmen i ,,Hvem 
styrde hit din väg", vilken ger dikten den prägel av andlös 
viskning, som är så egendomlig och gripande. De mar-
kerade pauserna vid versens slut synas härvid vara av 
stor betydelse: 

Jag saknade ej dig, 
Jag sökte ej din stråt; 
Jag visste ej en stig, 
Som skulle lett ditåt. 

Beundransvärd är talspråksrytrnen i ,,Den enda stunden". 
På grund av att ordställningen hela tiden är prosans 

Svenska Studier, sid. 441, 442. 
Jfr min upps. „Om stilen i Runebergs lyrik". Språk och Stil 

1911, sid. 170. 
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verkar takten ytterligt diskret, föga understruken som den 
även eljes är  i varje vers ha vi endast en starkare 
höjning. I alla verser utom två — den andra och den 
fjärde  ha vi fallande dipodiska jamber. Rytmen i 
fjärde sången av ,,Nadeschda" erinrar något om den i 
,, Den enda stunden". Även här ha vi jambisk rytm och 
korta verser; dock äro dessa två stavelser längre och 
ha två höjningar. Men även i denna dikt äro i varje 
vers alltid två jamber dipodiskt förenade och takten föga 
understruken; den starkaste höjningen insättes ibland på 
andra, ibland på fjärde stavelsen, vilken oregelbunden-
het just ger rytmen dess lätta, smidiga karaktär. Det är 
en ömtålig, flyktig gratie över melodin. En kyskare rytm 
än dessa kärleksdikters kan icke tänkas  den är byggd 
för korta, skygga satser, uttryck för en känsla, som knappt 
vågar ge sig i hela sin rikedom: 

Sin flickas hand han fattat, 
Han log ett vårligt löje: 
Min glädje nu jag känner, 
Hvad gör Nadeschdas glädje? 

Min kärlek gör min glädje, 
Så är den oförgänglig 
Och flyktar ej som furstens. 

Den föreställning om ungdom och gratie, som karakteri-
serar vår bild av de unga kvinnorna i dessa dikter, har 
helt säkert till stor del sitt ursprung i den rytm, som 
fångat deras väsen. 

I allmänhet erbjuder ,,Nadeschda" rytmiskt mycket 
av intresse. Söderhjelm har egnat det rytmiska elementet 
i denna dikt en utförlig analys 1), och därvid visat huru 
rytmen följer innehållet åt, huru den stöder och förstärker 
stämningen. Synnerligen effektfull är även rytmförändrin- 

1) a. a. II, sid. 156--159. 
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gen i andra sången. Vilken förnimmelse av skogsfrid och 
svalka, av ensamhet och ro smyger sig icke över sinnet, 
då de dansande anapesterna och jamberna ersättas av 
den stilla trokaiska rytmen: 

Furst Dmitri tyglar sin stolta hingst 
Med fradgiga betsel ren, 
Sin falk han bär på sin höjda hand, 
Hans broder emottar sin, 
Och vagnen rullar i dam sin kos, 
Och skarorna fly med den. 

Öfver jorden blånar himlen, 
Under himlen grönskar jorden, 
Leende mot jord och himmel 
Strålar mellan båda dagen. 

”Kung Fjalar" är väl dock Runebergs rytmiska mäster-
stycke. ”Man kan icke ana hvilken möda det kostat att 
skriva dessa verser", har han själv sagt. Naturligtvis 
tänkte han härvid icke endast på versskemat och rytmen, 
men helt visst voro dessa versmått mycket svåra. I ryt-
men, särskilt i första sången, får den fornnordiska stäm-
ningen sitt mest omedelbara och mest syntetiska uttryck. 
Den är hård och obönhörlig, denna rytm, den trampar 
med tunga fötter. Men den är icke jämn och monoton, 
den är kämpande och orolig. Femte sångens rytm är 
mildare och jämnare än första sångens, främst på grund 
av att den saknar den hårda upptakten. Rytmen i de 
sånger, som skildra Morven har, såsom Söderhjelm an-
tytt 1), en annan karaktär, lättare, mjukare. 

Samma förf. har flere gånger framhållit, huru rytmen 
i Sägnerna är avpassad efter dikternas innehåll och stäm-
ning. 2) I själva verket finner man, att rytmen t. o. m. 

a. a. II, sid. 213. 
T. ex. a. a. II, sid. 359. 
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bidrager till personkarakteristiken. Löjtnant Zid&I, Lotta 
Svärd, Sandels, von Essen, Vilhelm von Schwerin, N:o Fem-
ton Stolt äro skildrade i jambisk-anapestisk rytm, medan 
Otto von Fieandt, Gamle Hurtig, Gamle Lode, Munter, 
Trosskusken besjungas i troker. Huru väl de lätta, 
spänstiga anapesterna ge Zidhis, von Schwerins och 
N:o Femton Stolts ynglingagestalter, von Essens och Lotta 
Svärds varma, hetsiga temperament och även Sandels' 
lätta världsmannalivlighet! Och huru de stillsamma tro-
k&rna ge åskådlighet åt vår föreställning om Gamle 
Hurtig, Munter, Trosskusken och Gamle Lode. I ,,Otto 
von Fieandt" få de i grunden sävliga trok&rna en egen-
domlig skumpande fart, som är omotståndligt rolig och 
målande.  De flesta av Sägnerna äro jambiska; några, 
såsom ,,Fänrik Stål" och ,,Kulneff", i kort, snabb, livlig 
staccatotakt, andra, såsom ,,Sven Dufva" och ,,Von Törne", 
framskridande i lugn berättarton. I ,,Sven Dufva" ha vi i 
varje vers — som omfattar sju jamber  i allmänhet tre 
höjningar 1); i ,,Von Törne" i varje vers i allmänhet endast 
två. På grund härav bli rytmböljorna långa och mjuka. 
Till denna grupp sluter sig även ,,Torpflickan" med sin 
veka, mjukt böljande rytm, som oändligt stilla och likasom 
varligt smyger sig fram. I ,,Döbeln vid Jutas" och ,,Adler-
creutz" komma jamberna uppmarscherande taktfast och 
jämnt; det är som skulle rytmen skildra härarnas marsch. 
”Soldatgossen" har sin käcka sångrytm. Diktens dipodiska 
jamber sluta sig stundom samman till päoner; denna rytm 
tyckes mig i någon mån bidraga till att markera den 
folkliga tonen. Det är känt, att päonen är en egendom- 
lighet för den svenska folkvisan  ehuru den särskilt i 
senaste tid blivit vanlig även inom konstpoesin. 

Ett synnerligt intresse erbjuda naturligtvis de dikter, 
som ha blandad vers: deras rytmiska uttrycksmöjligheter 

1) Prof. Sylwa n framhåller att vi i „Sven Dufva" ha fallande 
jambiska dipoder. 
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äro givetvis större. Särskilt har växlingen av jamber och 
anapester i ,,Sandels" blivit föremål för undersökningar. 
I denna dikt kunna, har det påpekats, anapesterna lämna 
rum för jamber i nästan obegränsad utsträckning. 1) 

Den nonchalanta, lediga versen med växlande jamber 
och anapester gör sig förträffligt i Sandels' bordssamtal. 
Så avbryter den lätta tonen genom en helt och hållet 
jambisk vers: 

Det kom ett bud, ett ilbud kom. 

Sandels lämnar icke sin likgiltigt lugna ton. Den ana-
pestiska rytmen brytes sedan på nytt genom det knappa, 
avmätta ,,Men budet talte . .", som faller så stramt och 
envist, kärvt avbrytande Sandels skämt. 2) I stridsskildrin-
gen får rytmen sin fulla fart; anapesterna jaga varandra, 
än tunga och rullande, än lätta, dansande. Särskilt elegant 
är galopprytmen i stroferna 16 och 25 3): 

Men han syntes, han kom. Vid sitt främsta standar 
På reduten han stannade nu . . . 

Sandels han kom till sin här i galopp, 
Der vid stranden den segrande stod. 
Då hans hvita Bijou bland lederna lopp, 
I sin snöglans purprad med blod, 
Och gen'ralen med tjusningens eld i sin själ 
Gladt helsade trupp och befäl . . . 

Det är lätt galopprytm, men den är samtidigt behärskad; 
det är icke galopp för lösa tyglar  rytmen stramas till 
ett par gånger: ,,Då hans hvita Bijou bland lederna lopp, 
— i sin snöglans purprad med blod". 

Bergs o. Hjertns komme sid. 80. 
Jag kan icke såsom Berg och Fijert61 uppfatta budets hållning 

som tvekande; tvärtom förefaller mig hans replik rätt skarp. 
Söderhjelm, a. a. II, sid. 370. 
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I ,,Vilhelm von Schwerin" har Runeberg på ett lik-
nande sätt begagnat sig av jamber och anapester i växling. 
Långsam, betänksam är den övervägande jambiska rytmen 
i Drufvas ord: 

Den leken leks ej till tidsfördrif, 
Så känn på hjertat och svar mig gif . . . 

Med detta må vi jämföra den festliga, jublande rytmen i 
dessa anapestiska verser: 

Då han kom med kanonerna åter i hamn, 
Då ropade grånade kämpar hans namn. 

Då, säger man, strålade klarast hans mod, 
Då träffade säkrast hans vingade lod . . . 

I hexameterdikterna rör sig Runeberg med ett på 
förhand givet, traditionellt versmått. Dock förmår han 
även här genom små variationer i bruket av daktyler eller 
troker uttrycka vissa skiftningar och nyanser i stämningen. 

Storartat målande är sålunda i ,,Elgskyttarne" den 
markerade takten i versen 

Sjunger han, sparkar han, knäpper han, stampar han, visslar 
han, ler han. 1) 

Den utomordentliga farten i denna rytm beror på att 
versen är helt daktylisk och att cesuren saknas; den 
kraftigt markerade takten åter på att ordfot och versfot 
hela tiden sammanfalla. 1 andra verser av Ontrus' frieri 
är cesuren åter mer än vanligt markerad, så att vi få ett 
visst intryck av att versen är uppdelad i två kortare, var-
igenom den får en mera lyrisk karaktär, som ytterligare 
markeras genom symmetriska upprepningar av vissa ord. 

Ex. 
Herrlig är gossen, herrlig den stolte Archangelske gossen. 

Kom till Archangel, skönt är det varurika Archangel. 
Fattigt är Finland, skogar och fjäll blott finnas i Finland. 

1) Jfr Söderhjelm, a. a. 1, sid. 403. 
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1 dulqvällen" finna vi en något liknande vers i kapten-
skans vaggsång: 

Hvila mitt guldmoln, hvila i morgonlugnet af lifvet. 

denna vers i dulqvällen": 

Ärade herre, nu han kommer ej; skulle jag klaga, 

har versens betoning utnyttjats så att tonvikten gripande 
tungt faller på ordet ,nu". 1) 

Rytmiskt och även rent akustiskt utomordentligt må-
lande är skildringen av bonddansen i Elgskyttarnes" 
åttonde sång. 2) 

Huru ömtåligt Runeberg avvägde ljudharmonin i sina 
dikter, därom vittna flere ändringar och korrigeringar i 
hans manuskript. Att för övrigt direkt uppvisa det ljud-
målande elementets insats i dikten låter sig göra endast 
på enstaka punkter, men omedvetet stå vi naturligtvis 
hela tiden under inflytande av detta. 

Redan i ”Flyttfoglarne" synes det akustiska elemen-
tet framträda mycket vackert. I första strofen dominera 
1-ljuden 3) i rimorden: 

När sippan sig döljer 
I fädernedalen, 
Och bäcken besköljer 
Den grönskande alen . 

L-ljuden försinnliga föreställningen om vårbäckarna; de 
återge det för den nordiska våren karakteristiska klara 
ljudet av rinnande vatten. Hetare, mera beslöjad är tonen 

Jfr Estland er, Skrifter I, sid. 409. 
Söderhjelm, a. a. I, sid. 403, 404. 
Detta har på ett litt. hist. seminarium framhållits av frk Greta 

Langenskjöld. 
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i den följande strofen, i vilken icke de svala, klingande 
1-ljuden utan de tonlösa, viskade s-ljuden dominera: 

Der källornas spenar 
De trötta förfriska, 
Och vaggande grenar 
Om njutningar hviska . 

Det är tillika en abandon, ett besinningslöst ,ge sig hän" 
över dessa mjukt rytmiska verser, som utan pauser gå 
över i varandra.  Och slutligen höra vi i första och 
sista strofernas slutverser vingar vina genom luften: 

Då lyfta de vingen, 
Då komma de små, 
Väg visar dem ingen 
I villande blå, 
De hitta ändå. 

Det är i- och ng-ljuden som ge dessa verser deras 
karaktär. 

Såsom exempel på ljudmålning hos Runeberg kan 
även anföras tredje strofen av dikten ”Vid en väns död". 
Söderhjelm har framhållit den djupa orgeltonen i denna 
strof. 

Även dikten till Franzén är intressant i akustiskt 
hänseende. 

Jag anför den första strofen: 

Höjde du då ren för sista gången 
Här en älskad röst, 
Du, som, lärkan lik, flög bort med sången 
Undan storm och höst. 

De klinga fram som ett fågelkvitter, dessa rader, som 
ansättas med den höga frågetonen i ,höjde". Även de 
två följande stroferna börja med frågande verb och klinga 
till följd därav i en liknande melodi. 

Dessa exempel torde visa, att Runebergs sinne för 
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ljudmålning redan tidigt var högt utvecklat. Däremot 
undviker han sorgfälligt de billiga akustiska effekter som 
nås genom överdrivet bruk av onomatopoetica. Det var 
ju även mot Dahlgrens missbruk av tillfälliga onomatopoe-
tiska bildningar Runeberg kritiskt vände sig. Hans egen 
ljudmålning är av helt annat slag, ytterst diskret. 

I andra samlingen dikter avstod Runeberg i eminent 
grad från att låta formens tjusning framträda och draga 
uppmärksamheten till sig. Det väsentliga var för honom 
vid denna tid helt och hållet den poetiska id63. Formen 

 dräkten fick framträda så litet som möjligt. Versen 
är välljudande, harmonisk, men kanske har man dock ett 
intryck av att den i sin svala värdighet ej alltid söker 
återge nyanserna  den håller sig nästan alltför strängt 
till det allra väsentligaste. Endast sällan uttrycker dess 
melodi av vokaler och konsonanter annat än den blida, 
harmoniska stämning, som de flesta av dikterna ge uttryck 
åt. Någon gång kan dock tonen stiga, i det höga vokaler 
ge melodin en klang av smärta, som sedan låter den 
stilla, lugna tonen, vilken genast återtages, framstå mera 
djup och levande; jag tänker härvid särskilt på denna 
strof ur ',Saknaden": 

Min själ var din, min känsla din, 
Ditt lif var lif för mig. 
Jag har blott saknain qvar som min, 
Det andra for med dig. 

I begynnelseverserna av ,Den första kyssen" finna vi 
en akustisk effekt av objektivt målande karaktär: 

På silfvermolnets kant satt aftonstjernan, 
Från lundens skymning frågte henne tärnan. 

Den motsats mellan ljus, strålande klarhet och varm, 
dunkel känsla, som dessa underbara rader ge, har fått 
uttryck även i vokalernas och konsonanternas melodi. 
Huru målande de stå emot varandra, dessa ord silver- 
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molnets kant, klara, klingande, ljusa och spröda i tonen, 
och lundens skymning med den mjuka, mörka färgen 
över klangen! 

I ,Molnets broder" visar en manuskriptändring, huru 
Runeberg medvetet arbetade på att göra ljudharmonierna 
så rika och uttrycksfulla som möjligt. 1) — Versen 

Full af glädje, ljus och lugn och sånger 

hade först lydelsen 

Full af sånger, ljus och lugn och glädje. 

Ändringen ställer ordet ,sånger" med dess breda, fylliga 
klang på en starkare betonad plats. Ordet ,,glädje", med 
spröd, litet tunn klang kan ej ge uttryck åt föreställningen 
om allt det rika och starka, som just detta slutord skall 
i sig upptaga, men ordet ,sånger" är både genom sin 
innebörd och genom sin ljudkvalitet egnat att bära den 
tyngd, som blir lagd på det. 

I dessa rader i ,Chrysanthos": 

— — der klarast Salaminska sundet 
Log mot lummig strand, bland pinier, lagrar 

ge 1-alliterationerna en stämning av svalka, kanske även 
en ljudbild av böljornas klara plask. 

I Fänrik Ståls Sägner visa även manuskriptändrin-
gar, huru ömtåligt diktaren avvägde ljudeffekterna. Så-
lunda har 

Den mörka skogens dofva sus 

ändrats till 

Den mörka skogens dystra sus 

1) Den akustiska betydelsen av denna ändring har prof. Söder-
hjelm påpekat för mig. 
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och 

Som af åskor dånade himlens hvalf 

har fått lydelsen 

Som af åskor dånade rymdens hvalf. 

Det är påfallande huru tunt ordet ,,himlens" ljuder bland 
alla de rika, tunga ljudmassorna i versen, huru mycket 
bättre ordet urymden" fyller sin plats. Såväl vokaländrin-
gen i till y som konsonantförändringen h till r är härvid 
av betydelse. i) (Möjligen har även hänsyn till ordens 
betydelse spelat in  ordet ”himlens" låter oss höra ekot 
och dånet ovanom oss i stället för runt omkring.) 

De uttrycksfulla ljudbilderna i ”Sandels" hava likasom 
även rytmen ofta varit föremål för analys. Här må blott 
det betydelsefullaste av dessa analyser refereras. 

Starkast, mest påfallande framträder väl den akustiska 
effekten i stridscenens första strof 2): 

Det var storm, det var brak, det var strid på den strand, 
Der den Sandelska hären var ställd. 

Som af åskor dånade rymdens hvalf, 
Och den blodiga marken skalf. 

Om raderna 

Och den vräktes tillbaka, pluton för pluton, 
Tills den föll nedtrampad vid bron 

yttrar Söderhjelm, att de giva en nära nog fysisk förnim-
melse av massakern. 

I ingen annan av Sägnerna äro de akustiska effek-
terna så starkt framträdande som i ”Sandels". Dock kan 

Hjern och Berg påpeka effekten av förändringen h till r. 
Jfr Söderhjelm, a. a. II, sid. 370. 
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man även i några andra iakttaga, huru formens harmoni 
med innehållet framträder även i vokalernas och konso-
nanternas melodi. Den oändligt veka klangen över 
,,Torpflickan" står i finaste överensstämmelse med diktens 
stämning. De dämpade, milda vokalerna framträda star- 
kare än de fulltoniga  jag anför t. ex. följande rader: 

Och solen sjönk, och qvällen kom, den milda sommarqvällen, 
Ett sken af mattad purpur gjöts kring bygderna och tjällen. 

I skyn sam molnet silfverhvitt, men skymning låg dernedan. 

Och dottren kom, med tysta fjät hon nalkades sin moder, 
Det blida ögat skymdes nu af inga tårefloder. 

Och smög på väg och flydde tyst och skymdes och försvann. 

Det förefallet även som om de viskade konsonantljuden 
s, sj, f-ljuden i denna dikt vore talrikt företrädda. 

I ,,Soldatgossen" framträda däremot a- och r-ljuden 
starkt, särskilt i strofernas begynnelseverser, varigenom de 
ge det käcka anslaget: 

Min fader var en ung soldat, den vackraste man fann. 

I denna vers ha alla de starkare höjningarna a-ljud. 
I nedan anförda vers äro i synnerhet r-ljuden talrika: 

Jag var ett barn, när han drog bort, se'n fridens dag var slut. 

Tredje strofens begynnelserad har en mera dämpad vokal-
klang, men bland konsonantljuden dominerar även här r: 

Det hördes snart från höga nord, när hären ryckte ned. 

Fjärde strofens första vers har i anslutning till innehållet 
i strofen en vekare klang; tonen stiger högre med en 
nyans av smärta: 

Och vintern gick, och drivan smalt, och det var lust och vår . 



190 Runebergs poetiska stil. 

men i följande strof ha vi åter de gossaktigt klara och 
käcka a-ljuden  

Min fader slöt på Lappos slätt, sin fana närmst invid — 

och likaså i sjunde strofens begynnelsevers  

Jag är en fattig gosse jag, som äter andras bröd — 

vilken kanske genom sin ljusa, friska klang lika mycket 
som genom den självmedvetet käcka upprepningen av 
„jag" räddas från den minsta anstrykning av sentimen-
talitet. 

1 „Fänrikens marknadsminne" ha helt visst ljud-
kvaliteterna stor betydelse. Det förefaller, som om man 
hela tiden hörde en melodi, som sjunker och stiger i 
växlande toner, men att analysera ut detta intryck är 
mycket svårt. Jag ville dock nämna raden 

Der vår ära lyste klarast, der vår lycka blidast var 

för att påpeka den manliga, r-haltiga klangen i första 
halvversen och den veka melodin med högre tonläge i 
den senare. 

Även i ,,Vilhelm von Schwerin" äro ljudkvaliteterna 
utomordentligt känsligt avvägda. Vi kunna påpeka de 
målande rimmen i dessa verser: 

Han fick ett ögonblick rast, han sprang 
Hän till sitt folk, 
Hans ord bröt sinnen, hans stämma klang 
En vredens tolk. 

Särdeles uttrycksfullt faller ordet „vissnad" i raderna 

Förr'n döden nådde hans unga barm, 
Förr'n pulsen stelnat, som slog så varm, 
Förr'n fåfängt vinkad af bragden 
Låg vissnad hans domnade arm. 
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Alliterationen  och inrimmet — med ,,vinkad" i före-
gående rad låter ordet göra sig särskilt starkt gällande. 
I den sista strofens begynnelserader ge de mörka vokalerna 
stämningens färg: 

blott saknad tung, 
Blott sorg var spord. 

Men så stiger vokalmelodien, då dikten återger Vegesacks 
veka, rörda ord  

Men Vegesack prisade lifvets vår —. 

Rimmen innehålla dock hela strofen igenom låga vokaler: 
den vemodiga stämningen tyckes framträda i den mot 
versens slut fallande tonhöjden. 

Det är endast antydningar om versmelodin hos Rune-
berg jag här kunnat ge. Ljudens växling i versen hör, 
som Söderhjelm säger, till det innersta skapandets hemlig-
heter, som analysen endast glimtvis kan söka fånga. 



Litterärt traditionella motiv i Runebergs diktning. 

Antikens litteratur har naturligtvis utövat ett stort 
inflytande på Runebergs skaldskap. Den allmänna på-
verkan den haft på hans sätt att konstnärligt uppfatta och 
skapa har tidigare ofta berörts, och det har även påpe-
kats, att denna litteraturs inflytande blev så mycket starkare, 
emedan det hos Runeberg fanns en så stor mottaglighet 
just för det slag av skönhet, som den antika konsten 
representerar. Den plastiska skönheten, klarheten, det 
enkla behaget över Runebergs dikt har ställts i samband 
med hans tidiga förtrogenhet med den antika litteraturen. 

 Ett inflytande, som ytterst stammar från antiken, fram- 
träder i användningen av en del personifikationer såsom 
även i bildspråket. Här skall jag endast söka ge en över-
sikt av de poetiska motiv, som tydligen ha sin upprin-
nelse i antik litteratur. Flera av dem ha nog gått igen 
flerstädes i litteraturen; här skola vi ordna dem med hän-
syn till den källa, från vilken de hava sitt första ursprung. 

Vi skola först vända oss till den grekiska litteraturen, 
och uppsöka de diktmotiv, som synas stamma från den 
diktkrets, vilken går under Anakreons namn. Denna dikt-
krets hade ju haft ett utomordentligt stort inflytande på 
rococolyriken överallt i Europa. Såväl Kellgren som 
Franzén voro djupt berörda av det anakreontiska, vilket 
således var något, som ännu vid 1800-talets början låg 
så att säga i luften. Dock har naturligtvis Runeberg nåtts 
även av påverkan direkte från den grekiska lyriken. 

Det torde ej vara nödvändigt att söka ge en ingå-
ende karakteristik av den anakreontiska stilen. Några an-
tydningar om de för denna mest utmärkande dragen 
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torde dock vara på sin plats. Den anakreontiska lyriken 
har som bekant sin filosofi: att man bör taga livet lätt 
och njuta medan man ännu kan det, ty livet och ung-
domen vara ej evigt. Njutningen är en skänk av Dio-
nysos och av Eros och hans sköna moder, de gudomlig-
heter, som ständigt nämnas och åkallas i sångerna. Helst 
vill diktaren vila med sin flicka i ett idylliskt, leende land-
skap och kransad med rosor eller vinrankor njuta av 
druvan  så nämnes vinet. 

Kanske är Anakreon lättast igenkännbar i ',Ungdo-
men". Temat är det vanliga: njut av livet under de 
korta ögonblick då du kan njuta — sedan kommer dö-
den. Tanken är litet tyngre, litet mera filosofiskt och 
allvarligt uttryckt än i de grekiska sångerna, men den är 
densamma. Och i själva stilen möta vi också anakreon-
tiska drag. Eros omtalas, rankan, druvan. De tre sista 
stroferna, de i vilka inflytandet framträder tydligast lyda: 

Kärleken dig manar — hör du buden 
Af den späda, segerkrönta Guden? 
Ej blott tärnan famnar du i bruden, 
Alla verldar famnar du. 

Rankan svajar, purpurdrufvan blöder, 
Glädje blott i hennes nejder glöder; 
Kungasalig vandrar tiggarn, bröder, 
Under rankans krona böjd. 

Älska yngling — hjertats lågor svalkas; 
Drick — en vinter utan drufvor nalkas; 
Lef och gläds och njut och le och skalkas; 
Frost och domning följa se'n. 

Till jämförelse vill jag citera några rader ur en ana-
kreontisk sång: 

Låt mig nardusdofter njuta, 
och låt vinets flöden kvälla 
till att lifvets dagar fira! 

13 
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Låt på hjässan oljan rinna, 
medan än min själ kan brinna! 
Kring min tinning kransen vira, 
låt mig gladt med flickor skalkas! 
Förrn dit ner en gång jag vankar, 
och de dödas danser nalkas, 
vill jag skingra sorgens tankar. 

(Övers. av Johan Bergman i „Ur forntidens sång"). 

Den lek med rosor och kyssar, som skildras i ,, Hämn-
den" är också mycket anakreontisk: 

,,Han skall fångas, han skall jagas!" 
Och han jagas, fören han rymt. 

„Han skall bindas, han skall agas!" 
Och han binds och agas grymt. 

Gissa, hvaraf bojan gjordes? 
Bojan gjord af blommor var. 
Gissa, hvari straffet spordes? 
I en kyss af en och hvar. 

Den förbrytelse gossen begått var heller icke okänd i den 
gamla grekiska diktningen: han hade bakom en häck 
spejat på de badande flickorna. Detta var även ett om-
tyckt rococomotiv. i) Samma motiv med gossen, som lig-
ger gömd bakom en häck, har Runeberg upptagit jämväl 
i dikten ,,Mötet" (Dikter I) samt i idyllepigrammet med 
samma titel. I den sistnämnda dikten har dock Runeberg 
utfört motivet på ett självständigt sätt; i dikten är infört 
ett annat motiv, på vilket huvudvikten faller. 

I ,,Kärlekens förblindande" har Runeberg upptagit 
ett tema, som mycket intresserade den anakreontiska lyri-
ken och naturligtvis också rococopoeterna, nämligen en 
händelse ur Eros' liv. Otaliga äro de små fritt uppfunna 
myter och sagor, som tala om Eros' äventyr. Under 
1700-talet fingo dessa små myter ofta travestens form, så 

1) Detta anmärkes av J. Mortensen i tipps. Till Runebergs 
förebilder, Samlaren 1905, sid. 81. 
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t. ex. i Anna Maria Lenngrens ,,Kärlekens förblindande" 
och Leopolds dikt med samma namn. Runeberg har 
däremot sökt bevara de grekiska dikternas milt skälmska 
ton, och endast gett den ett tillskott av värme. 1 idyll-
epigrammet ,,Amor" möta vi i raderna 

Ej han sårade mitt hjerta, 
Ej, som döda böcker lära, 
Smög han fram med pil och båge 

en hänsyftning på en anakreontisk dikt  den som ligger 
till grund för Andersens saga ,,Den uartige Dreng". 

För övrigt erinrar den lilla dikten till ide och upp-
fattning om den anakreontiska dikten ,,Eros". Till jäm-
förelse må båda dikterna här anföras. 

Amor. 
Ej han sårade mitt hjerta, 
Ej, som döda böcker lära, 
Smög han fram med pil och båge. 
All hans list var blott hans oskuld, 
Skönhet var hans enda vapen. 
',Söta gosse, vill du komma, 
Är mitt hjerta varmt och öppet". 
Och han lydde straxt — och sedan 
Lika mån, som han att dröja, 
Är jag sjelf att äga honom. 

Eros. 
Engång af Muser bunden, 
Med blomsterkedjor, Eros 
Blef skönheten antvardad, 
Kom så hans moder, Kypris, 
Bar lösen, och begärde, 
Att köpa fri den fångne. 
Han vill ej lösas, fängslad 
Hos,  skönheten och sångmön. 
Han älskar ljufva bojor. 

I ,,Akta då är Guden nära" inför skalden också den 
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anakreontiska Eros med pilar och båge. ,,Eros sorg" 
(tryckt i E. S.) är likaledes i denna stil. 

Motiv, som måhända stamma från samma diktkrets 
anträffa vi även i idyllepigrammet ,,Drömmen" och dikten 
,,Målaren" i tredje diktsamlingen. I den förra dikten 
drömmer skalden, att den sköna flickan står vid hans 
sida, men när han vill kyssa henne, vaknar han och ser 
sig ensam. Nästan detsamma är innehållet i Anakreons 
,,Drömmen". — 1 ,,Målaren" erinras vi om de anakreon-
tiska dikter, i vilka skalden i ord ger ,,en målning" av 
den älskade. Men för övrigt är dikten annorlunda utförd. 

Ett grepp, som Runeberg ett par gånger gör bruk 
av, nämligen en början sådan som: 

Mig ej lockar din skatt, Afrikas gyllne flod, 
Ej din perla jag sökt, strålande Ocean 
Friggas hjerta mig lockar — -- — 

Till Frigga. 

kan han också möjligen ha från de ofta nämnda dikterna; 
dock är detta grepp vanligt inom den antika diktningen, 
både den romerska och den grekiska. Det kan dock 
nämnas, att t. ex. Anakr. Carm. 15 ,,Öfver sig sjelf" börjar 

Ej bryr mig Gyges' rikdom, 
De Lyders stolte Förste, 
Guld fängslar ej mitt sinne, 
Jag smickrar ej despoter. 
Mig bryr  — 

Det är icke så alldeles litet Runeberg har påverkats av 
den diktkrets, vars inflytande här ovan berörts. Även 
landskapsteckningen har, såsom tidigare visats, rönt in-
flytande från detta håll. 

Den skildring av kärleken, som vi möta i ,,Till Frigga", 
erinrar rätt livligt om den grekiska lyriken, dock icke den 
anakreontiska utan den mera allvarligt lidelsefulla sapfiska. 
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Det är i det starka betonandet av lidelsens inflytande på 
det fysiska, som en överensstämmelse föreligger. 

Vi kunna jämföra Runebergs 

Tanke svindlar och syn, när i dess blick jag ser, 
Liksom såge jag ned i ett omätligt djup, 
Tills jag spritter ur dvalan 
Vid en kyss af dess purpurmund 

med Saphos dikt ”I den älskades åsyn": 

Härlig är hans lott, han är gudars like, 
han, den man, ditt anletes bild får skåda.. . 

tungans tal blef stumt, och i ljufva lågor 
brann hvar lem, det skimrade för mitt öga, 
intet såg jag mer, och mitt öra endast 
hörde en susning. 

(Övers. av J. Bergman). 

Motivet i ',Idyll och Epigram" n:o 24 Under stran-
dens granar lekte gossen" är helt visst hämtat ur den 
antika litteraturen. Berättelsen om huru Necken i en fåles 
skepnad för gossen med sig i djupet, erinrar starkt om 
berättelsen om huru Europa bortrövades av Zeus, som i 
skepnaden av en oxe lockade henne till en ritt och förde 
henne över vågorna bort till Kreta. Myten är behandlad 
såväl av greken Moschus som av Ovidius; det är svårt 
att avgöra vilkenderas skildring Runebergs kommer när-
mare. Någonting som påminner om grekiska gudamyter, 
om Ovidius' Metamorfoser har för övrigt hela denna 
skildring av Necken i hans olika skepnader. 

I Runebergs dikt heter det: 

Under strandens granar lekte gossen 
Vid en vik af den besjungna Saimen. 
Honom såg ur böljans salar Necken, 
Såg med kärlek på den sköna gossen, 
Önskande att honom till sig locka. 
Då, som gubbe steg han först på stranden, 
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Men den muntra gossen flydde honom; 
Och som yngling steg han sen på stranden, 
Men den muntra gossen bidde icke; 
Sist, förvandlad till en yster fåle, 
Steg han opp och hoppade bland träden, 
Nu, när gossen såg den muntra fålen, 
Gick han sakta lockande till honom, 
Grep i hast hans mahn och sprang på ryggen, 
Lysten att en glädtig ridt försöka; 
Men i samma ögonblick till djupet 
Flydde Necken med sitt sköna byte. 

I Moschi Idyll 2 Europa" läses (övers. av RegnM: 

',Hit mine älskade! hit mina systrar i leken, på det vi 
Skämtande upsitta må på den oxen här, som oss alla 
Bjudande ryggen är mägtig at uptaga, liksom ett fartyg. 
Spak han synes och ljuf — — —ft 
Talande så, hon leende satt på ryggen af oxen; 
Systrarna ämnade sig — i blinken han med sit byte, 
Önskadt och tryggadt, hastade flykten och ernådde hafvet. 

I Ovidii Metamorphoseon Liber II, Fab. XVII läses: 

Ilie pater, rectorque Deum, cui dextra trisulcis 
Ignibus armata est, qui nutu concutit orbem, 
Induitur faciem tauri; mixtusque iuvencis 
Mugit et in teneris formosus obambulat herbis. 
• • modo pectora prxbet 

Virginea plaudenda manu, modo cornua sertis 
Impedienda novis. Ausa est quoque regia virgo 
Nescia quem premeret, tergo considere tauri. 
Tum Deus a terra, siccoque a littore, sensim 
Falsa pedum primis vestigio ponit in undis 
Inde abit ulterius, mediique per zequora ponti 
Fert prxdam, pavet hzec. 

Det behöver icke påpekas, huru Runeberg omformat 
motivet genom införandet av den senare parallellavdel-
ningen, som talar om modern. 

Motiv, som stamma från grekisk litteratur, finna vi 
vidare i ,Svartsjukans nätter". Den scen, som skildrar 



Runebergs poetiska stil. 199 

huru förnuftet smyger sig till Avalens slutna borg" och 
söker blidka de vilda passionerna, är tydligen påverkad 
av den scen i Aischylos' ,,Eumeniderna", där Apollo talar 
till eumeniderna. Jag anför det ifrågavarande stället hos 
Runeberg och motsvarande hos Aischylos 1): 

Jag tänkte engång i en bättre stund: 
Förnuftet måste blifva fridens härold 
Till upprorshopen i min vilda barm. 
Och se, förnuftet smög sig bäfvande, 
Med palmbeväpnad hand, på ödestigar 
Och kom till qvalens slutna borg, till hjertat. . . . 

Då låg, bland söfda söner, innanför 
Svartsjukan, kärlekens och hatets dotter. 
I fridlös dvala låg hon der, och sög 
Ur egen märg en otillräcklig näring, 
Och skärpte sin för dagen skygga blick, 
Och spetsade sitt öra under sömnen. 
Så hörde hon förnuftets tal vid porten; 
Försvunnen var i blinken hennes hvila. 
I hämndfull harm spratt furien opp och tog 
Ur smärtans koger ett förgiftadt svar; 
Men hvarje pil, som flög från tungans båge, 
Föll krossad mot förvridna läppar ned, 
Tills raseriet, dämdt inom dess barm, 
Bröt fram uti ett hånskratts fulla strömmar. 

Ur dvalan väcktes syskonskaran nu: 
Den bleka plågan, och det hemska qvalet, 
Och trånaden, som tärs af evig hunger, 
Och afunden, som andas pest, och vreden, 
Som fröjdas af sin blodbestänkta dolk. 
De väcktes alla, och i modrens spår 
Framilade den käcka legionen, 
Och bröt med jubelskri till fejd. . . . 

1) Förf. har prof. Hirn att tacka för ett vänligt råd att undersöka 
Palmblads översättning av grekiska sorgespel. 
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Här nedan följa utdrag ur scenen med eumeniderna 
hos Aischylos: 

Men framför mannen satt på stolar rundtomkring 
En undransvärdig flock af qvinnor, sänkt i sömn, 
Dock — icke qvinnor! Nej Gorgoner voro de...  
De äro utan vingar, svarta, rysliga. 
De snarka. Pest är deras andedrägt. . . 

Apollon (till Örestes). 
Dig öfverger jag aldrig; städs jag skyddar dig 
Om än jag nära, eller om jag fjärran står, 
Och aldrig sträcks till dina fiender min nåd. 
Så äfven nu du ser de fräcka fjettrade 
Af sömn: ren trötthet tynger de förfärliga, 
Urgamla jungfrur. . . . 

Klytaimnestras skugga talar till de sovande eumeni-
derna, som flämta och tjuta i sömnen, tills chorförerskan 
vaknar, springer upp och väcker den närmaste: 

Väck upp, väck upp din granne liksom jag dig väckt; 
Du sofver än? Stå upp och skaka sömnen bort, . 

Röst 13, 14 (till Apollon). 
Ja, oss du kränkt — men honom dock ej frälsa skall! 
Flyr han till Hades än, aldrig han når en fristad, 
Hvarest han dväljs, är missdådarns hufvud under 
Hämndens gissel hemfallet städs. 

Vi finna sålunda överensstämmelser mellan skildringen 
av de onda väsendenas utseende, t. ex. att de andas pest"; 
även kallas svartsjukan av Runeberg Jurien", vilket var 
det romerska ordet för erinnyerna eller eumeniderna. 
Vidare framställas dessa varelser i vartdera fallet sovande 
en orolig sömn. Sedan väckas de och börja åter förfölja 
sitt offer. Apollon i ,Eumeniderna" motsvaras i viss mån 
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av ,förnuftet" i Svartsjukans nätter. Den ljusa gestalten 
står maktlös mot furierna. 1) 

Även andra partier i ,Svartsjukans nätter" synas vara 
påverkade av de grekiska tragedierna. Så erinrar den 
svartsjukes" sista avsked till jorden, där han lidit så bittert, 
rätt mycket dels om Philoktetes' avsked till den ö, där 
han varit lämnad ensam med sitt lidande och dels om 
Ajas' avskedsord till livet innan han lämnar det. 2) 

I ”Svartsjukans nätter" heter det: 

Jag flyr nu från ett land, der jag en främling var, 
Och mot mitt sköna hemland syftar färden. 
Och mången fröjd blef denna kust mig skyldig, 
Ack, mången lofvad fröjd; men ingen tår 
Af pröfningarnas gift, af sorgens galla. 
Dock dröjer jag med fuktadt öga än 
Uppå den kulna, törnesådda stranden. 
Af afskedsstunden adlas allt till dyrbart, 
Och ömt försonad blickar jag farväl 
Åt hvad jag nu för alltid öfvergifver. 
0! det är lätt att oförrätter glömma, 
Då man är öfver lidandet och sorgen. 
— — — Och du, o sköna dal, 
Som i din blomsterfamn mig tog den stund, 
Jag kom som gäst till obekanta länder; 
Du, bland hvars lunders sus och källors sorl 
Jag mig så ofta i mitt hemland drömde, 
Farväl, farväl! — — — 

I Sophokles' Philoktetes" läses 3): 

Ja upp! Dock först jag helsar dig, land! 
Lef väl, du tak, som lånat mig skydd, 

En direkt hänsyftning på denna skildring hos Aischylos finnes, 
såsom prof. Söderhjelm för mig framhållit, i Goethes Iphigenie, III : 1. 
Hos Shakespeare finnes en liknande personifikation av „gulblek af-
und" i „afgrundshålan". Motivet förekommer mycket ofta i littera-
turen. 

Likheten med Ajas' monolog har antytts av Estland er i upp-
satsen om „Svartsjukans nätter", Skrifter I, sid. 20. 

Palmblad, a. a., sid. 70-71. 
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Och 1, Nympher i källor och sjö! 
Och du våg, som gnyr mot klippornas bröst, 
Som ofta mitt hufvud i klippans vrå 
Har sköljt med ditt skum vid Sunnans slag; 
Och du, Hermes' berg, som ofta min röst 
Och min jemmers suckar besvarat har, 
Då i gräsliga qval jag vild mig vred; 
Er källor och dig, o Lykiska brunn, 
Eder jag lemnar, lemnar nu eder, — 
Tanke, som aldrig kom i mitt sinne! 
O Lemnos, du böljo-besköljda ö 
Lefväl — — 

Ett annat parti av samma avskedshälsning i ,,Svart-
sjukans nätter" lyder: 

Farväl, du höga drott, som evigt ung 
Din eldvagn genom etherns rymder åker, 
Du milda sol, farväl! — För hvarje gång, 
Jag jublande på ditt triumphtåg skådat, 
För hvarje gång, jag i ditt varma ljus 
Tyckt fosterlandets klara dagar skimra, 
För hvarje fröjd, som i ditt hägn slog ut, 
För hvarje känsla, som din låga mognat, 
För ljusets och för lifvets bästa gåfvor, 
Haf tack, haf hjertlig tack! — Snart skall jag mer 
Ej se din morgonrodnad gry, ej höra 
De hymners ljud, som följa dina spår. . . . 

Om detta och även om det tidigare citerade partiet erinrar 
följande ställe i ,,Ajas" 1): 

Men du, hvars vagn på himlens branter rullar fram, 
O Helios, när på min fosterbygd din blick 
Sig sänkt, håll in de guldbeprydda tömmarna 
Och mina sista qval, mitt sista öde tälj 
Min gamle fader — — — 

Nej dig, den röda dagens bloss, tilltalar jag, 
Och dig, o Helios, i luften åkande, 

1) Palmblad, a. a., sid. 112. 
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För sista gången; aldrig, aldrig ser jag er 
ljus, och äfven du, min hembygds helga mark, 
Salamis, och, der min ärfda boning står, 
fräjdade Athenai, och du slägt, hvarmed 

Jag uppväxt, och I källor, floder, Troas bygd. 
Farväl! — — 

En förvantskap synes mig också vara för handen 
mellan den scen i ”Philoktetes", där Neoptolemos håller 
vakt vid den sovande sjukes sida och den i nSvartsjukans 
nätter", där „han" vakar över den vansinniga Minnas 
sömn. 1 vartdera fallet anropas sömnen, som skingrar 
kvalen, och i vartdera fallet vaknar den sjuke styrkt efter 
sömnen. Åkallan av sömnen lyder i de olika diktverken 
på följande sätt: 

Sömn, o sömn! 
Du svala dagg för hjertats sjuka blomma! 
Du blida, som på drömmens vingar bär 
Den qvalda anden ur sin fångaboning, 
Och låter honom några stunder fri 
I evighetens ethersalar andas! 
Kom, sänk dig ned. . . . 

Svartsjukans nätter, sång IV. 

Sömn, du som qval, du som smärtor förglömma lär, 
Sänd din fläkt, din milda fläkt, 
Oss till lycka, blida Konung! 
Håll för hans ögon qvar den dimma, 
Som dem betäcker nu! 
O kom, och oss skänk bistånd! 

Philoktetes. 

Vi böra dock minnas, att ett sådant anropande av 
sömnen är ett vanligt litterärt motiv; hos Shakespeare 
t. ex. finnas flere liknande ställen. 1) 

1 de episka dikterna möta vi naturligtvis ofta på- 
verkningar från antik litteratur. Sålunda har Söderhjelm 
påvisat, att slutet av Elgskyttarnes" andra sång, den scen 

1) Henrik den fjärde III: 2; Macbeth I: 4. 
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då Petrus och Mathias anlända till herrgården och mötas 
av hundarna erinrar om Theokritos' tjugufemte idyll, som 
skildrar huru Herakles, tillsammans med den åkervaktande 
plöjarn, kommer till Augeias och mottages av hundarna, 
vilka skälla på honom som är främmande men vänligt 
hälsa gubben. Synnerberg har i sin ofta citerade uppsats 
påvisat en stor mängd överensstämmelser med Homeros; 
dock kunna måhända några tillägg göras. 

De avslutande och sammanfattande anföringsorden 
som förekomma talrikt i synnerhet i ,, Elgskyttarne"  „så 
han sade, . ." ,,sade, . . ." „sagt . . ." — efterbilda de antika 
epernas stil och återfinnas även i nästan i alla nyare episka 
hexameterdikter. — En hänsyftning på Odyss&n, sång XVII, 
v. 47: „om för tiggarn ock det finns gudar och hämnde-
gudinnor" innehåller ,, Elgskyttarne" sång II, v. 29: iläfven 
med tiggarn är Gud och beskyddar hans hvila på muren". 
Att detta är en fullt medveten och avsiktlig hänsyftning,  
visar Runebergs skildring av den finska tiggarn i upp- 
satsen om Saarijärvi: „följd af en Gud, såsom Homers 
tiggare". 

En homerisk bild möta vii ilKung Fjalar's" andra sång: 
Starke voro de män af fordom. 
Flammor like i skälfvande skog, 
Genom fienders hopar 
Fram de flögo, i stridens stund. 

Detta erinrar mycket om ett par bilder i Iliaden (XI 
och XV; övers. av Lagerlöf): 

Och som förhärjande eld i en skog, som aldrig vardt huggen, 
vältras af blåsten åstad öfverallt, och träden i massa 
falla med uppryckt rot, när de duka för lågorna under: 
likaså stupade där för Atreus' son Agamemnon 
troernas flyende folk. . . . 

Rasande trängde han (Hektot-) fram som Ares, då lansen han 
svingar, 

eller som elden far fram i den snåriga skogen bland ber- 
gen. . . .   
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Helt säkert innebär också denna Runebergs bild en 
medveten hänsyftning på Homeros, och det synes mig att 
bilden blir djupare och estetiskt värdefullare, då vi för-
nimma den erinran om homeriska hjältar, om Hektor och 
Agamemnon, som ligger bakom den praktfulla strofen om 
,,de män af fordom". 

Vi skola nu uppsöka de motiv som synas stamma, 
från den romerska litteraturen. Dock må den anmärk-
ningen förutskickas, att en stor del av dessa motiv helt 
säkert också använts i den grekiska litteraturen. Vi upp-
taga dem i denna avdelning, då de hos någon romersk 
poet fått en karakteristisk utformning och behandling, 
som uppvisar likhet med Runebergs. 

Ett motiv, som fullkomligt står på gränsen mellan 
grekiskt och romerskt, innehåller den symboliska berät-
telsen i ,,Det ädlas seger" om ett lejon, som flyr för 
makten av herdens blick. De ifrågavarande stroferna lyda: 

Se det gamla lejon, som en nejd föröder; 
Der en hjord förskingras, der ett offer blöder, 
Är det stolt i känslan af sitt herravälde, 
Tryggt af sin styrkas omätliga skatt. 

Men det märker herden, som till hjelp vill ila, 
Ser en högre stämpel på hans anlet hvila, 
Och med kufvad stolthet, sen sitt rof det fällde, 
Flyr det att gömmas af skogarnas natt. 

Genom hela sin karaktär antyder detta ställe, att 
Runeberg anlitat litterära förebilder. Och i själva verket 
finner man ju hos Horatius, Carminum Liber 1, 22, ,,Integer 
vitae" samma tanke framställd genom ett alldeles liknande 
exempel. Den som är ren från brott har icke behov 
av maurerns kastspjut eller ett koger fyllt av förgiftade 
pilar: 

Namque me silva lupus in Sabina, 
Dum meam canto Lalagen et ultra 
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Terminum curis vagor expeditis, 
Fugit inermem. 

Quale portentum neque militaris 
Daunias latis alit asculetis, 
Nec Iub2e tellus generat, leonum 
Arida nutrix. 

Hos Homeros liknas ofta hjältarna vid lejon, som anfalla 
hjordar, och det skildras också huru herdarna söka för-
svara dessa. ' oulxi nwrotl9c6s, ,,förlitande sig på sin styrka" 
är ett hos Homeros vanligt uttryck om lejonet. Detta 
uttryck kan jämföras med Runebergs ,,tryggt af sin styrkas 
omätliga skatt". — Men tillika kan Runeberg ha haft i 
tankarna bibelns berättelse om Daniel och martyrlegender, 
som otaliga gånger återgivits. Dessa likartade litterära 
motiv ha väl tillsammans i Runebergs medvetande bildat 
den föreställningskrets, ur vilken liknelsen i ,,Det ädlas 
seger" vuxit fram. 

Ett motiv, som likaledes tillhör såväl den grekiska 
som den romerska litteraturen, är det ovan redan berörda 
anropandet av solen, guden, vars vagn åker över himla-
valvet och vars öga ser allt. Mycket känd är följande 
strof i Horatius' ,,Carmen seculare": 

Alme Sol, curu nitido diem qui 
Promis et celas aliusque et idem 
Nasceris, possis nihil urbe Roma 
Visere maius! 

Runeberg har upptagit motivet även i ,,Den väntande" i 
stroferna: 

Men du, hvars ögas strålar på en gång famna 
Planetens segrande lopp, atomens dvala; 
Säg, förrin du sjunker, glödande sol, hvar är hon? 
Säg hvar den älskade är? 
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Förgäfves! Lik en kung, från din höga bana 
Kringströr du håfvor, men hör ej barnens suckar; 
Åt mig, som tigger endast ett svar om henne, 
Skänker du strömmar af guld. 

I „Kung Fjalar" finnes det även en invokation till 
solen. Här ha vi dock, såsom Söderhjelm visat, en direkt 
efterbildning efter Ossian. 

Inflytande från romersk litteratur finna vi slutligen i 
„Till den ålderstegne". Det finnes i dikten i dess helhet 
icke så litet, som erinrar om Ciceros „De senectute". 
Bevisande för inflytandet är dock endast det, att slutbilden 
stammar från denna avhandling. — Ljunggren har fram-
hållit att vi i Leopolds „Predikaren" finna samma bild 
som hos Runeberg. 1) Troligt är att Leopolds bild stammar 
från samma källa. För åskådlighetens skull anför jag de 
ifrågavarande bilderna hos Runeberg och hos Cicero. 
I „Till den ålderstegne" heter det: 

Skygd mot villorna och mot passionen . 
Der den sällhet, som du eftertraktar, 
Och som åldrens stilla bana ter. 

Hel dig! undan stormarna och åren, 
Hög och segrande i silfverhåren, 
Vandrar du mot evighetens rand, 
Seglarn lik, som ren af lugnet vaggad, 
Ser på afstånd oceanen fradgad, 
Och med glädjens hvita vimpel helsar 
Stränderna utaf sitt fosterland. 

Hos Cicero säges: 

— — sic vitam adulescentibus vis aufert, senibus 
maturitas; („ skygd mot villorna och mot passionen" hos 
Runeberg) qux quidem mihi tam iucunda est, ut, quo propius 
ad mortem accedam, quasi terram videre videar aliquandoque 
in portum ex longa navigatione esse venturus. 

1) Studier över Runeberg, sid. 12 f. 
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Om vi så tillägga att historien om de två drago-
nerna, såsom Cavallin visat, ytterst går tillbaka på Caesar, 
torde vi ha behandlat de motiv i Runebergs diktning, 
vilka, enligt vad jag kunnat få reda på, stamma från den 
romerska litteraturen och icke återfinnas i en form, som 
tydligen skulle visa att de av Runeberg upptagits från 
modernare diktning, t. ex. från den pseudoklassiska. 

Pseudoklassicitetens inflytande framträder tydligast 
inom det språkliga, i en del uttryck och i ordvalet. I 
fråga om motiven var pseudoklassiciteten av princip osjälv-
ständig: sålunda sammanfaller inflytandet från rococodikt-
ningen i mycket med den påverkan från de grekiska 
anakreontikerna vi ovan behandlat. Enstaka små poetiska 
motiv, som direkt erinra om 1700-talets diktning och 
tankeliv, kunna vi dock kanhända finna. Sålunda inne-
hålla raderna 

Men du, hvars ögas strålar på en gång famna 
Planetens segrande lopp, atomens dvala 

en sammanställning, som är karakteristisk för diktningen 
under det tidevarv — i Sverige 1700-talet — vars tankeliv 
bestämdes av de stora naturvetenskapliga upptäckterna. 
Leopold är väl genom sin dikt ,Försynen" inom den 
svenska skönlitteraturen den främsta representanten för 
denna riktning. 1) 

I några fall kunna vi i Runebergs diktning konsta-
tera ett direkt inflytande från svenska akademiska skalder. 
En något omlagd, varmare och personligare akademisk 
riktning möta vi hos Franz&I, som ju tillika är representant 
för nyare litterära strömningar. Hans inflytande skola vi 
senare behandla. 

I en ganska sen dikt finna vi en rätt tydlig på- 

1) Jfr min ovan citerade uppsats i Språk och Stil 1911, sid. 155. 
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verkan från akademiskt håll. Det är i dikten lyckan", 
vilken mycket erinrar om Leopolds sällheten". Jag 
anför ett par utdrag för att belysa likheten, som utom i 
motivet särskilt yttrar sig i rytmen och versmelodin, vil-
ken är vacker såsom så ofta hos Leopold. 1 Leopolds 
dikt läses: 

Se, kring jordens skilda bälten, 
Från den isbelupna pol 
Längst till de förbrända fälten, 
Öfver dem en stupad sol 
Glödande ur böljan häfves, 
Hundra folk, af skilda namn, 
Alla, sträcka dig sin famn, 
Alla, sträcka den förgäfves 

Sällhet! af din saknad sårad 
Öfverallt jag följt din bild, 
Ofta af din skugga dårad, 
Alltid från ditt väsen skild. 

Slutverserna i Runebergs dikt lyda: 

Dig blott har jag sett försvinna, 
Hvarje gång jag sökt dig nå, 
Milda, svaga stoftgudinna, 
Le engång mot mig också! 

Söderhjelm har antytt, att Kellgrens Christina" 
möjligen påverkat skalden i ,Svartsjukans nätter". 1) En 
undersökning visar, att detta inflytande är obestridligt —
utom versmåttet och själva uppslaget med den olycklige 
enslingen i grottan, vilket Runeberg, såsom tidigare visats, 
kan ha fått från annat håll, föreligga en del överensstäm-
melser i detalj, vilka bäst torde framgå om de ställen, 
som innehålla likheter, avskrivas sida vid sida. 

1) a. a. I, sid. 446, not. 
14 
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Svartsjukans nätter: 

Hvem hade trott, att ödemarkens 
klyftor 

En saknad fristad blefve mig en- 
gång 

0 du, som sjunker stum och 
sluten ned 

Ur molnens rymd på svarta vin- 
gar, 

Förnim den sorgsnes klagan, 
milda natt, 

Förnim den olycksaliges förtvif- 
lan ! 

Ur dvalan väcktes syskonskaran 
nu; 

Den bleka plågan, och det hem- 
ska qvalet, 

Och trånaden, som tärs af evig 
hunger, 

Och afunden, som andas pest, 
och vreden, 

Som fröjdas af sin blodbestänkta 
dolk, 

De väcktes alla, och i modrens 
spår 

Framilade den käcka legionen, 
Och bröt med jubelskri till fejd. 

Til Christina: 

Längst ned i dalens djup, och 
bergets klyfta, 

Och täta granars sorgeliga skugga 
Nyss flydde Timon undan verl- 

dens åsyn 

Mild, opåkallad, kom för första 
gången, 

Kom, sagta sjunkande på silkes- 
vingar 

De olycksfullas vän, den tysta 
sömnen. 

Ej mer, som fordom, hotande och 
vilda, 

Med ormar i sit hår och mor- 
dets dolkar 

Upstego Qvalets drömmar ur 
Tartaren 

At spöka för hans syn . 

I, som ej bedragen, 
Ach! altför sanna, verkeliga plå- 

gor: 
Förtryck och Fanatism och List 

och Afvund, 
Och tusen och än tusen lifvets 

plågor. 

Glad som en efterlängtad Maj-
dag, kom 

Jag då till oskuldens och fröj-
dens lekar, 

Och hvar som helst jag gick vid 
Minnas arm, 

1 fältets dager, eller parkens 
skymning, 

Der är det, från den enkla sma- 
kens boning, 

Som ljudet utgår af de sällas 
röster. 

Och nu, se der! Der komma de 
på fältet, 

Och dansa, hand i hand, i kärlig 
omkrets, 
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Församlades af bygdens muntra 
barn 

En menlös skara, som sin ring- 
dans knöt 

Omkring vår kärlek, eller vid 
vår lycka 

Sin egen anspråkslösa lyckas 
band. 

— så med vemod, som 
jag ej 

Begrep, en gåta för mig sjelf, 
jag gick 

På fältets fägring, vacklande och 
sluten, 

När hastigt, fjerran från, ett sakta 
ljud, 

Som af en lutas lätt berörda 
strängar, 

I samklang döende, mitt öra hann. 
Jag lyssnade. — Ännu en ton, 

ännu 
En suck af andarne i lutans 

boja . . . 
En sorgslös trånad dref mig mot 

den nejd, 
Ifrån hvars famn de milda ljuden 

kommo. 
Jag skyndade, som lyft af vin-

gar, dit 
Och lyssnade, och lyssnade ånyo .. 
Men nu, — nu klang en him- 

melsk ton igen, 
Och plötsligt ljödo lutans alla 

strängar 
En rik, högtidlig harmoni, som 

snart 
Melodiskt fylldes af en qvinno-

stämma.  

Det fria nöjets otillärda danser. 
Ej stort är deras tal: — en Mor. 

två Döttrar 
En Son. . • • 

Men sagta friskna nu de dufna 
lemmar 

Och villigt öpnar sig hans blick 
för dagen; 

Och när den ögnas — Gud! kvad 
glada röster 

Af himmelsk harmoni ha nått 
hans öra, 

Likt rösten af de helige på Horeb 
Ljuft sammanstämde med Sera-

phers harpor .. 

Stum, til sin grottas öpning smy- 
ger Timon 

Och lyss och tviflar, åter lyss 
och undrar: 

En hemlig dragning rycker hän 
hans hjerta, 

Och foten följer dit hans hjerta 
drages. 

Jag kände blott min sällhet, visste Hvem lyder denna vink, om nu 
blott ej Timon? 
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Att hon och jag i verlden fanns 
— ej annat, 

När jag i jublande förtjusning 
sprang 

Den korta väg, som skiljde oss 
ännu, 

Och föll på böjda knän vid hen-
nes fötter. 

Mitt väsen var som skeppet är 
på hafvet, 

När ingen svallvåg mot dess sida 
slår, 

Och ingen vind dess slappa segel 
fyller. 

Min hvila är en vanmakt blott 
att bära 

Det lidande, som samlas öfver 
mig 

Ty hvad är menskan med sin 
dubbla lott 

Af jordiskt mörker och af him- 
melskt ljus? 

En dyster natt omkring en enda 
stjerna. 

Förgäfves bryter hennes bleka 
sken 

Igenom slöjorna af moln och 
dimmor; 

Hon dagar ingen rymd, hon 
tränger ej 

Med strålfull fackla genom skug- 
gans gårdar, 

Och stormen bryter segrande 
likväl 

Med herrskarstämma genom nat- 
tens famn. 

Ha! icke den, som ensam irrar här, 
Och dricker nattens kulna dagg, 

och söker  

Nu snabb som blixten, störtar 
han dit neder, 

Och mötes med et ömt, förtroligt 
famntag. 

Ty såsom hafvets dyning efter 
stormen, 

Var svallet af hans själ . . . 

Så ändtlig trött at strida och at 
klaga 

Föll han vanmägtig på sin kalla 
torfbädd. 

Han log — men löjet i hans 
mörka öga 

Var såsom lampans natteliga strå-
lar, 

Som månans strålar ur de spridda 
molnen 

När höstens dimmor hvila tungt 
i dalen 

Jag ser det, sade Timon, — svag, 
o Gudar 

Ach, alt för svag är säfvens strid 
mot stormen, 

Och flarnets dammar mot den 
vreda strömmen, 

Och dygd och vishet i et död-
ligt hjerta! 

dig tilhör 
Dig och din son och Dödens bro- 

der Glömskan 



Runebergs poetiska stil. 213 

En mossbevuxen klippas läger, — 
nöjd 

Om han på den kan för en stund 
förglömma 

Hvad han har varit, hvad han är 
och blir. 

O kärlek! huru skön är icke du 
Emot den Amor med förgiftadt 

koger, 
Som dikten målar och passionen 

tror. 

At kyla denna brand af Etnas 
lågor. . . . 

Så ändtlig trött at strida och at 
klaga 

Sjönk han vanmägtig på sin kalla 
torfbädd. 

Och Kärleken -- men ej den 
blinda kärlek, 

Det troll med vingar och förrä- 
disk tunga, 

Som rasar, njuter, ångrar sig och 
flyktar. 

Såsom synes är serien av likheter icke obetydlig. 
Det förefaller, som om ,,Til Christina" vore det diktverk, 
som haft den största betydelsen vid tillkomsten av ,,Svart-
sjukans nätter". — Några av de ställen, vilka här jämförts 
med Kellgrens dikt äro desamma, som tycktes utvisa på-
verkan från grekiska tragedier. Det är i själva verket 
rätt vanligt vid dylika reminiscenser, att den föreställnings-
komplex, varur en dikt växt fram, varit sammansatt av 
litterära intryck från olika håll. 

Påverkan från den akademiska kretsen — från Cho-
rxus — möta vi, såsom Söderhjelm framhållit, i dikten 
Försynen" och i den ,,Psalm för ett faderlöst barn" som 

finnes i Blåa boken. i) ,,Den gamles hemkomst" och Cho-
rxus' ,,En tanke på min egen graf" visa utom i rytmen 
överensstämmelser i innehållet och dessutom i ordval och 
bilder, som dikterna ge. Starkast framträder likheten mel-
lan följande strofer: 

Jag fordrar då ej mer, hvad jag förlorat åter, 
Af dig, du hulda mor! 
En graf du blott mig unne, der din källa gråter 
Och der din poppel gror. 

(Runeberg). 

1) a. a. I, sid. 311 och 312. 
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Så tag då, jord, tag hulda mor tillbaka 
Och göm uti din famn 
Den ädla skatt du gaf mig att bevaka, 
Min aska och mitt namn. 

(Chorxus). 

Tillika är det nog stora och karakteristiska olikheter 
mellan de båda dikterna. Så återfinnes den religiösa 
tankegången, så starkt betonad hos Chorxus, alls icke hos 
Runeberg, som i stället framhåller hemlängtan, kärleken 
till hembygdens jord såsom den djupaste känslan hos 
ilden gamle". 

Vi skola så gå att under.söka Franzéns inflytande på 
motivvalet och kunna till en början konstatera, att hans 
inflytande just i detta avseende är stort. Det är särskilt 
tre motivkretsar som influerats av Franz61: fågeldiktnin-
gen i första samlingen dikter, blomsterdiktningen och 
slutligen den något genreartade diktningen med motiv 
främst ur folkets liv. 1) Dessutom har, såsom bekant, 
”Den gamle knekten" haft betydelse för Sägendiktningen. 2) 
Vi skola först betrakta dikterna om fåglar. 

Franzén hade icke vid betraktande av fåglarnas och 
blommornas liv helt kunnat frigöra sig från 1700-talets 
moraliserande åskådning, och i själva uppfattningen ligger, 
synes det mig, litet av fabeldiktningens åskådning för-
borgad: fåglarna framstå i viss mån såsom ett slags 
mänskliga varelser, användas som språkrör för författaren 
eller kunna åtminstone tjäna som förebilder för män- 
niskorna. Rätt karakteristisk är dikten ,Svalan". Jag 
citerar: 

Hvad vill du säga mig, du lilla svala, 
Hvar morgonstund på fönsterkarmen här? 3) 

Jfr Söderhjelm, a. a. I, sid. 330--332. 
Om förebilden till „Vid en källa", se ovan sid. 178. 
Det kan nämnas, att en av de anakreontiska sångerna börjar: 

„Säg mig du lilla svala, — Hvars gälla skrik min ro förstör". 
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Din sommar förestår: jag vill dig lära, 
Hur du skall lefva den förnöjd och säll. 
Ett troget par, vi hvar sin börda bära, 
Att bygga upp vårt glada tjell. 

Samma motiv och samma åskådning möta vi i Runebergs 
;Till en fogel". — Det är 1700-talets beprisande av den 
anspråkslösa lottens sällhet, som hos Franzén och efter 
honom hos Runeberg fått ett tillskott av friskhet — men 
icke av logik  genom hänvisningen till naturvarelsernas 
ostört harmoniska tillvaro. Någonting av samma slag 
finna vi även i ,Sommarnatten" i raderna: 

Ser du anden, som för stäfven 
Flyr med ungarne i säfven, 
Arm och blottad, och derunder 
Dock så säll. 
Ej mot palatser, som skyarne nå, 
Bytte den irrande en af de små; 
Ej för guld i råga bräddadt, 
Ej om tusen slott hon såg, 
Ofvergåfve hon sin våg 
Och sitt bo, i vassen bäddadt. 

Här har diktaren tydligen alldeles glömt bort att det är 
om en fågel han talar. 

I ”Sångfågeln" låter Franzen fågeln väcka skaldens 
längtan: 

Skall jag som blomstren, fäst vid gruset, 
Blott se åt himmelen och ljuset? 
Skall jag ej nånsin sväfva få 
Der i det sköna, klara blå? 

Någonting liknande ha vi i Runebergs ,Lärkan": 

Lycklig den, som inga 
Hårda bojor tvinga 
Att den fria etherns rymd försaka . 1) 

1) Naturligtvis vill jag icke i alla dessa fall antaga en direkt på-
verkan från den ena dikten på den andra. Inflytandet är här helt 
allmänt. 
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Dock är längtan i Runebergs dikt icke av samma art, 
som hos Franz&L den är icke religiös. — Med tiden fri-
gjorde sig Runeberg, såsom ovan framhållits, från denna 
uppfattning av fåglarna; han lät dem vara fåglar rätt och 
slätt och använde dem ej heller som moraliska exempel. 

I blomsterdikterna framträder Franzens inflytande ännu 
mera ohöljt. Det torde ej vara nödvändigt att utförligt 
framställa, vilken stor betydelse blomstervärlden har i 
Franz&H diktning. Att Runeberg, då han diktade sina 
blomstervisor, var påverkad av Franzén testyrkes utom 
av dikternas allmänna karaktär även av en del verbala 
överensstämmelser och små stilistiska detaljer, såsom att 
det specifikt Franzhiska ordet ,engel" förekommer så 
ofta. — Om Franzén erinrar redan det lilla poemet ”Med 
en förgätmig ej till Frigga" (i Blåa boken): 

Flyg till Frigga, flyg du engel lilla 
Till min bästa vän; 
Fånga denna suck och fläckta stilla 
Kring om henne den; 

Säg att ömt du delade min villa, 
Att du kom från mig; 
Och hon skall förstå dig, goda lilla 1) 
Och skall kyssa dig. 

I ,Till en blomma" (Dikter 0 finna vi en tydlig 
reminiscens från Franz&is Lifvets stunder". Första strofen 
av den sistnämnda dikten lyder: 

Sorglösa oskuld! leende vaknar du, 
Och ser åt himmeln, ser med så hjertlig fröjd 
På morgonrodnan. Barn! så lycklig 
Gör dig ännu blott minutens skimmer. 

Hos Runeberg läsa vi i ”Till en blomma": 

Nyss slöt du dvalan; — ögat, ej fängsladt mer, 
Än med så hjertlig glädje mot höjden ser, 

1) „goda lilla" är också ,Frariz6iskt. 
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Der rnorgonrodnan, af lätta skyar buren, 
I famn af purpur sluter sin brud, naturen 

Så le du lilla, än i din oskuld der! 
Snart skall du finna, hur svekfull våren är, 
Och tänka rörd på den lyckliga minuten, 
Då än du låg och drömde i knoppen sluten. 

Franzéns dikt är skriven på regelrätt alkaiskt versmått; i 
,,Till en blomma" motsvara också de två första verserna 
av varje strof den alkaiska strofens två första verser, ehuru 
Runebergs verser äro parvis rimmade. För övrigt finna 
vi att innehållet i den återgivna strofen av ,, Lifvets stun-
der" noggrant motsvaras av de två Runebergska stroferna. 
Franzéns dikt talar visserligen icke i detta fall om en 
blomma utan om en människa; detta är dock en omstän-
dighet av underordnad betydelse, särskilt då hos Runeberg 
blomman i hög grad försvinner för bilden av en ung 
flicka. 

Hos Franzén har Runeberg antagligen också funnit 
den visserligen mycket vanliga och nära till hands lig-
gande föreställningen att fjärilarna äro flygande blommor. 1) 
Det är i ,,Mina dagar" vi möta denna bild hos Runeberg; 
hos Franzén finnes den t. ex. i ,,Den fångne fjäriln". 

Blomman (Dikter III) har alldeles samma rytm som 
Franzéns ,,Vår och vinter": 

Ö, der alltid rosenhäcken 
Blommor bär, 
Gyllne fisk i silfverbäcken 
Spritter kär . . . 

Tillika erinrar Runebergs dikt om Franzéns ,,Mossrosen". 
Hos Runeberg heter det: 

1) V. Andersen påvisar i „Danske studier" och R. G:son Berg 
i „Strödda anteckningar om Runebergs stil" att detta är en allmän-
romantisk poetisk föreställning. 
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När sig våren åter föder, 
Klar och ljuf, 
Dagen ler och solen glöder 
Vaknar du, 
Fäster vid din veka stängel 
Blad och knopp, 
Och från gruset, som en engel 
Lyftes opp. 

Detta kan jämföras med Franzéns dikt: 

Är det dödens bild du målar 
På din sköna, veka stängel, 
Med dess svepning om din knopp? 
Nej, i ljusets morgonstrålar 
Du, bland blommorna en engel, 
Står ur brustna grafven opp. 

I vardera dikten förekomma rimmen „veka stängel" 
ilengel", ilknopp" llopp". De udda raderna ha fullständigt 
samma rytm. Huru innerligt nära Runebergs uppfattning 
av blommorna stod Franzéns och på samma gång huru 
olik hans den var, visar kanske bäst en jämförelse mellan 
Franzéns lilla dikt „Liljan" och den lilla episoden i ,,Den 
gamle trädgårdsmästarens bref", då gubben rycker upp 
den nyss utslagna liljan. Franzéns nämnda dikt lyder: 

Du dalens lilja! är det blott 
Af jorden, du ditt lif har fått? 
Nej, dödligt skulle du förtvina, 
Om himlen ej ur molnets sköt 
Din rot och dina blad begöt, 
Och lät sin sol uppå dig skina, 
Som ur ditt inre vecklar opp 
Det sköna i din öppna knopp. 
Så, trogna själ, det rätta lifvet 
Är dig af nåd från himlen gifvet. 

Franzén vill således betona, att blomman behöver him-
melens sol och regn, att den icke för sitt liv har att tacka 
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jorden allena, medan Runeberg, polemiskt gentemot pie-
tisterna, använder liknelsen i motsatt anda och betonar, 
att blomman ej kan frigöra sig från sambandet med det 
jordiska, att även hennes utveckling mot en högre och 
mera skimrande skönhet förtvinar, om hon lösgöres från 
sin rot i mullen. Runebergs uppfattning av blomster-
världens symboliska betydelse var sålunda helt säkert 
påverkad av Franz61. Men den fick med tiden dock hos 
honom en alldeles egen gestaltning. Den symbolik vi 
möta t. ex. i ,,Chrysanthos" erinrar icke mera om Franz&I, 
den är ojämförligt mycket vidare och mäktigare fattad än 
denne någonsin varit i stånd till. 

Huru dikter av Franzén sådana som ,,Den fattiga 
flickan" påverkat dikterna i Runebergs andra samling har 
påvisats av Söderhjelm: ,,En hel grupp af stycken har 
af Franzén icke blott versbyggnaden, men också id6-1 att 
försätta sig i en till sin sysselsättning definierad persons 
tankegång. 1 öfverensstämmelse med det demokratiska, 
som Runeberg älskade hos Franz&i, hör denna person 
alltid till de ringare i samhället. ,,Den fattiga flickan" af 
Franzén är det närmaste mönstret och Runebergs ,,Tjenste- 
flickan" den närmaste efterbildningen.  Därtill ansluta 
sig ,,Bondgossen", Jägargossen", ',Saknaden", samt i vers-
måttet äfven ,,Vid en källa". Men i dessa dikter har 
Runeberg sammansmält den Franz&iska andan med sin, 
han har själfständigt utvecklat några af föregångarens 
bästa egenskaper, klarheten, enkelheten, innerligheten och 
tryckt på dem sin poesis manligare, kärnfullare och konst-
närligare prägel." 1) 

Franzén hade berörts av den Herderska strömningen 
i Tyskland. ,,Den fattiga flickan" representerar en dikt-
typ, som särskilt odlades av de skalder, vilka påverkats 

1) a. a. I, sid. 331. 
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av den Herderska romantiken. 1) Ett älsklingsmotiv för 
denna riktning var skildringen av den ensamma och än 
mera den övergivna flickan. Hennes klagan varierades i 
mångfaldiga lyriska monologer. De små klagande visorna 
fingo vanligen till ram en liten genrebild. ,Gretchen am 
Spinnrade" är väl den främsta urbilden till dessa små visor. 
Chamisso, i någon mån Uhl,and och senare Mörike ha 
med förkärlek odlat denna genre. Än uttrycka dessa visor 
en stillsam resignerad sorg, än en förtvivlan, som närmar 
sig vansinnets gräns. — Hos Runeberg representeras typen 
närmast av ”Saknaden", ,Tjensteflickan" och ,Den öfver-
gifna". Huru nära dessa Runebergs dikter stå visdikt-
ningen inom den tyska litteraturen visar en jämförelse 
mellan ,Saknaden" och t. ex. Mörikes ,Das verlassene 
Mädchen": 

Frilh vann die Hähne krähn, 
Eh' die Sternlein verschwinden, 
Muss ich am Herde stehn, 
Muss Feuer ziinden. 

Schön ist der Flammen Schein, 
Es springen die Funken; 
Ich schaue so drein, 
In Leid versunken. 

Plötzlich, da kommt es mir, 
Treuloser Knabe, 
Dass ich die Nacht von dir 
Geträumet habe. 

Träne auf Träne dann 
Stärtzet hernieder; 
So kommt der Tag heran, — 
0, ging er wieder! 

1) Inflytandet från den Herderska riktningen har påpekats' av J. 
M ort en s en (Till Runebergs förebilder, Samlaren 1905). Förf. påpekar, 
att Runebergs intresse för det lokalkarakteristiska och för folkdikten 
ger hans diktning plats inom den Herderska strömningen. — Troligen 
var det i alla fall Franz&i, som förmedlade de första impulserna i denna 
riktning. 
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Här som hos Runeberg ha vi en stilla idyllisk genre-
bild, en interiör med eldsken från härden, given i en 
monolog, fylld av stilla, undergiven klagan, som använder 
blott språkets enklaste ord. -- I ,,Tjensteflickan" återfinna 
vi genrebilden och monologformen. I ,,Den öfvergifna" 
har språket fått en starkare färg av folkvisa; för övrigt 
representerar dikten i huvudsak samma riktning som 
',Saknaden". 

En avlägsnare släktskap med denna genre visar 
,,Begrafningen", vilken även den röjer inflytande från 
den Herderska strömningen. Motivet erinrar om balla-
derna: flickans hjärta brister av sorg på den älskades grav. 
Men här har helt säkert motivet förmedlats av Stagnelius 
— det är om dennes romanser vi främst erinras. Vissa 
verbala likheter med dikten ,,Mathilda" synas bestyrka 
inflytandet. Första strofen av ,,Begrafningen" lyder: 

Tempeltornets dystra klockor hördes, 
Mot dess port en svartklädd skara rördes, 
Och en yngling, skördad ifrån våren, 
Buro de på båren. 

Hos Stagnelius läses: 

En graf blef trohetens enda lön. 
Och klockan rördes, 
Och flickan fördes 
Till kyrkogården på svartklädd bår . . 

I ,,Skridskofarten" och ,,Talismanen" skildras det också 
huru flickan sjunker död ned av sorg över sin älskades död. 

I överensstämmelse med den Herderska riktningens 
tendenser, men för övrigt självständigt, upptog Runeberg 
stundom motiv och stilmedel även från den nordiska folk-
visan, från den, som än i dag lever i Finlands svenska 
bygder. T. ex. ,,Sjömansflickan" återger en situation, som 
ständigt återkommer i skärgårdsvisorna: flickan står grå- 
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tande på stranden och ser skeppet sträcka segel och 
slutligen avlägsna sig. Så heter det i en nyländsk visa 1): 

Ankaret det lättas opp, seglen sträckas opp i topp, 
Och en man tar rodret när de andra klara opp . 
Allting synes vara klart, skeppet börjar göra fart, 
Våra flickor stå på stranden, se oss långsamt ila bort, 
Och en rinnande tår uppå deras kinder går, 
Och med klappande hjärta emot hemmet de gå. 

Det bör anmärkas, att rytmen i Runebergs dikt mycket 
starkt erinrar om den citerade visan; i strofens två första 
rader är alldeles densamma som folkvisans. 

I typiskt folkvisartad vändning möter i dägargossens" 
slutstrof: 

Emellan oss är sjö, är fjäll, 
Är mo med furu på, 
Emellan oss är dag och qväll 
Och kanske natt också. 

Till jämförelse citerar jag en strof ur en mycket ofta 
sjungen nyländsk folkvisa: 

Emellan oss är skog och sjö, ja äfven berg och dal, 
Emellan oss är frid och fröjd, ja äfven sorg och qval, 
Ty långt i fjärran är 
Den som jag håller kär. . . 

Att symboliken i den Runebergska dikten är finare och 
konstnärligare än i folkvisan är tydligt; det behöver ej 
här närmare utläggas. 

Några direkta anslutningar till Herderska motiv finna 
vi även i Runebergs dikt. De ha intresse främst såsom 
symptom för ett inflytande av djupare art. Det är be-
tecknande, att Franzén i ett av dessa fall stått såsom för- 

1) Citerad enl. sammelverket „Nyland", III, sid. 324. 
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medlare. Motivet i Runebergs Bruden", som upptagits 
närmast från ”Den gamle knekten", stammar nämligen 
ytterst från en engelsk ballad, vilken upptagits i „Stimmen 
der Völker" under titeln ”Das Mädchen am Ufer". Den 
lyder: 

Die See war wild im Heulen, 
Der Sturm, er stöhnt mit 
Da sass das Mädchen weinend, 
Am harten Fels sass sie. 
Weit fiber Meeres Brfillen, 
Warf Seufzer sie und Blick; 
Nichts konnt' ihr Seufzer stillen, 
Der matt ihr kam zurfick. 

,,Ein Jahr nun hin und drfiber! 
Ein Jahr volt bittern Weh! 
0 warum gingst du, Lieber, 
Und trautest dich der See? 
Hör auf, hör auf zu toben, 
0 Sturm, und gönn ihm Ruh! 
Hier in der Brust das Toben, 
Ach! wfitet mehr als du. 

So seufzend, weinend lag sie 
Erharrend ihn zu sehn. 
In jeden Sturm floss Seufzen, 
In jede Wog ein Thrän'; 
Als schnell auf weissen Wellen 
Ein blasser Leichnam schwamm. 
Todt sank auf ihn das Mädchen, 
Es war — ihr Bräutigam. 

Frågan om Runebergs dikt endast bygger på Den gamle 
knekten" eller om reminiscenser från den Herderska dikten 
också spelat in, är av underordnad betydelse. Men det är 
intressant att se, huru Runebergs diktning här står i för-
bindelse med strömningar och motivkretsar, som tillhöra 
den allmänt europeiska litteraturen. 
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Men även dikter, som ej äro hållna i folkton, inne-
hålla motiv, vilka återfinnas hos Herder. 

Sålunda synes mig den lilla dikten ,,Lif och död" i 
första samlingen ha inspirerats av Herder. Det är en 
liten lyrisk, symbolisk berättelse som rör sig inom den 
bibliska mytologins område: 

Lifvets engel satt på Skaparns högra arm, 
Nedanför låg jorden i sin barndom än; 

Gud ser synden växa upp på jorden; han sänder livets 
engel att straffa det jordiska släktet; livets engel står för 
jordens barn som dödens engel. Men han är dock ännu 
livets engel; han för de jordiska varelserna försonade till 
sin Gud. -- I Herders ,,Blätter der Vorzeit" finna vi ur-
bilden till denna stilart. Samlingen består av små lyriska 
prosaberättelser, som ge en omdiktning av skapelsehistorien. 
Gud och hans englar rådslå om människans skapelse; 
sanningens engel och fridens engel varna Gud för att 
skapa henne, men barmhärtighetens engel lovar att hjälpa 
människornas släkte. Och Gud skapar människan — ,,das 
Kind der Barmherzigkeit". 

De andra små prosadikterna i ,,Blätter der Vorzeit" 
äro i samma stil. Huruvida Runeberg påverkats direkt 
av Herder, eller om han lärt känna senare avläggar av 
stilarten kan väl inte med säkerhet avgöras. 

Av större intresse är dock en motivöverföring, som 
vi finna i ,,Svanen". Herders paramythi ,,Der sterbende 
Schwan" synes här ha påverkat diktarens fantasi. För över-
skådlighetens skull meddelas denna berättelse in extenso 1): 

1) „Der sterbende Schwan" har av Atterbom omdiktats på disticher, 
och publicerades under titeln „Den döende svanen" år 1811 i „Poetisk 
kalender" och senare i skaldens Samlade dikter. Denna omdiktning 
kan snarast betraktas såsom översättning. Förebilden angives i „Poetisk 
kalender" men icke i de samlade dikterna. (Jfr Risberg : Tyska före-
bilder till Atterboms dikter.) 
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',Muss ich allein denn stumm und gesanglos seyn?" 
sprach seufzend der stille Schwan zu sich selbst und badete 
sick im Glanz der schönsten Abendröthe ;1 ) beinah ich allein 
im ganzen Reich der gefiederten Schaaren. Zwar der schnat-
ternden Gans und der gluckenden Henne und dem krächzen-
den Pfau beneide ich ihre Stimmen nicht; aber dir o sanfte 
Philomele beneide ich sie, wenn ich, wie festgehalten durch 
dieselbe, langsamer meine Wellen ziehe und mich im Abglanz 
des Himmels trunken verweile. Wie wollte ich dich singen, 
goldne Abendsonne! dein schönes Licht und meine Seligkeit 
singen, mich in den Spiegel deines Rosenantlitzes niedertauchen 
und sterben. 

Stillentztickt, tauchte der Schwan nieder, und kaum hob 
er sich aus den Wellen wieder empor; als eine leuchtende 
Gestalt, die am Ufer stand, ihn zu sich lockte. Es war der 
Gott der Abend- und Morgensonne, der schöne Phöbus. 
,,Holdes, liebliches Wesen", sprach er, ,,die Bitte ist dir 
gewährt, die du so oft in deiner verschwiegenen Brust nährtest 
und die dir nicht eher gewährt werden konnte". Kaum hatte 
er das Wort gesagt, so beriihrte er den Schwan mit seiner 
Leier und stimmte auf ihr den Ton der unsterblichen an. 
Entzfickend durchdrang der Ton den Vogel Apollo's; aufgelöset 
und ergossen sang er in die Saiten des Gottes der Schönheit, 
dankbar froh besang er die schöne Sonne, den glänzenden See 
und sein unschuldiges, schönes Leben. Sanft wie seine Gestalt 
war das harmonische Lied: lange Wellen zog er daher in 
siissen entschlummernden Tönen, bis er sich — in Elysium 
wieder fand, am Fuss des Apollo in seiner wahren, himm-
lischen Schönheit. Der Gesang, der ihm in Leben versagt 
war, war sein Schwanengesang geomorden, der sanft seine 
Glieder auflösen musste: denn er hatte den Ton der. Unsterb-
lichen gehört und das Antlitz eines Gottes gesehen. Dankbar 
schmiegte er sich an den Fuss Apollo's und horchte seinen 
Göttlichen Tönen, als eben auch sein treues Weib ankam, die 
sich im sässen Gesange ihm nach zu Tode geklaget. Die 
Göttin der Unschuld nahm beyde zu ihren Lieblingen ein; 
das schöne Gespann ihres Muschelwagens, wenn sie im See 
der Jugend badet. 

Gedulde dich, hoffendes Herz! Was dir im Leben ver-
sagt ist, weil du es nicht ertragen könntest, giebt dir der 
Augenblick des Todes. 

1) Kursiveringen av mig; utvisar de ställen, som mest överens- 
stämma med „Svanen". 

15 



226 Runebergs poetiska stil. 

Det som Runeberg kan ha fått från Herders dikt är 
främst visionen: svanen, den gyllene solnedgången, av-
speglad i en lugn vattenyta. Och sedan formar sig svanens 
sång till ett lovprisande av livets skönhet, oändligt rikt 
uppenbarad just i det ögonblick som är: svanen sjunger 
om ,,den gyllene aftonsolen, den strålande sjön och sitt 
sköna, oskyldiga liv". Jämte sångarglädjen besjunga de 
båda dikterna kärleken; svanen hos Runeberg smyger sig 
till makans bröst och hos Herder förenas makarna ännu 
i Elysium. Men jämte dessa likheter i motivet, som synas 
mig så stora att de knappast kunna bero på en tillfällighet, 
uppvisa de två dikterna stora olikheter. Motivet har hos 
Runeberg blivit på nytt upplevat; det har omgestaltats 
inifrån. Allt det lärda, allt det som n hör till den grekiska 
mytologin har fallit bort. Viktigare är det dock, att även 
föreställningen att svanen i sin sång går till döden icke 
återfinnes i Runebergs dikt, där den endast synes ha efter-
lämnat ett spår i verserna ,,vad mer om än din lefnads 
dröm — ej sekler tälja får". Allt detaljplock är också 
försvunnet -- jämför t. ex. ,,der schnatternden Gans und 
der gluckenden Henne und dem krächzenden Pfau beneide 
ich ihre Stimmen nicht". Det som djupast uppfattades 
av Runebergs fantasi var landskapsbilden; den blev den 
konstnärliga utgångspunkten. Men just därför att denna 
scen formade sig så levande för skaldens blick, fick den 
lokalfärg; den blev någonting, som han själv sett. Han 
ser för sig ett finskt landskap i junikvällens ljus, han ser 
svanen sänka sig ,,från molnens purpurstänkta rand". 
Denna omgestaltning av synbilden ger också innehållet 
av svanens sång en annan skiftning: den blir en lovsång 
till hembygden, den blir ett uttryck för vårt innersta sätt 
att känna. 

I samband med det allmänna intresset för folkdikt-
ningen står det upptagande av Ossianska motiv och 
Ossianska stilmedel, som så starkt framträder i ,,Kung 
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Fjalar". Då detta varit ämne för en utförlig uppsats av 
Söderhjelm i), skall det ej här upptagas till behandling. 

Bland diktare i Sverige var Geijer den, som djupast 
berörts av Herders i&er. Även han efterbildade folk-
diktens ton, även han sökte det lokalkarakteristiska. In-
flytandet från Geijer sammanhänger därför i viss mån 
med det allmänna inflytandet från den Herderska ström-
ningen. Det är då Runeberg vill ge nordisk lokalfärg 
han närmar sig Geijer. Hans uppfattning av det forn-
nordiska var helt säkert påverkad av denne. 

Särskilt den förening av Ossianska och nordiska 
element, som karakteriserar ,Kung Fjalar's skildring av 
fornnordiskt liv, erinrar om Geijer; i ,Den siste skalden" 
och ”Den siste kämpen" finna vi någonting liknande. 
Bevisande för inflytandet äro några anslutningar av mera 
direkt art. Jag har tidigare varit i tillfälle att visa, huru 
Dargars gestalt i ”Kung Fjalar" erinrar om ”den siste 
skalden". 2) Påverkan från Geijer synes mig framträda 
även i följande strofer: 

Jag är krossad. Dock min lott af storhet 
Hann jag taga, fast ung till år. 
Fråga sagan, lyssna då barder sjunga, 
Och du skall förnimma hvad Hjalmar var. 

Nordens ära, hafvens kung jag nämndes, 
For kring verlden, som stormen far, 
Bröt den fräcke, stödde der stöd behöfdes, 
Tog af drottar kronor, och kronor gaf. 

De stoffliga elementen i denna skildring äro exakt de-
samma, som konstituera ”Vikingen". Även Geijers viking 
har varit sjökonung, han har farit kring världen, tagit 
kronor och kastat bort dem. Han har tuktat den över-
modige och hjälpt den svage. Inför döden prisar han 

Källorna till Kung Fjalar, Förh. o. Upps. 1906. 
Beröringspunkter mellan Geijer och Runeberg, Förh. o. Upps. 

1912. 
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sitt livs rikedom: även han har, fastän ung till år, hunnit 
taga sin lott av storhet, och han vet att hans minne skall 
leva. Den fördjupning, som Hjalmars gestalt får genom 
skildringen av kärleken till Oihonna, den djupa tragiken 
över hans öde är däremot givetvis egen för Runebergs 
dikt. Det är egentligen icke annat än de rent yttre dragen, 
de som skola ge gestalten historisk färg, vilka Runeberg 
fått av Geijer. 

De centrala romantiska idéerna ha, som även tidigare 
antytts, icke varit utan betydelse för Runeberg. I sin 
natursymbolik, i sin i någon mån panteistiska världs-
åskådning står han på nyromantikens grund. Mindre fram-
träder det allmänromantiska inflytandet då det gäller motiv, 
vilket naturligtvis står i samband med att Runeberg i 
allmänhet ställde sig avvisande gentemot den nyromantiska 
diktningens yttre uttrycksmedel. Dock har, såsom särskilt 
Estlander visat, en romantisk diktare — Stagnelius — starkt 
påverkat hans ungdomsdiktning 1), och även allmänt roman-
tiska motiv dyka stundom upp i hans diktning, särskilt i 
bilderna. 

Nyromantiken använde med stor förkärlek bilder från 
musikens område. I&n om ”alltets harmoni" spelade en 
stor roll i dess tankevärld. — Till denna föreställnings-
krets hör denna bild i ,Mina dagar": 

Hvi skulle jag med inre missljud störa 
Den harmoni, som herrskar i det hela? 
Blott rena toner genom alltet spela, 
Och rena må mitt echo återföra. 

Du, ömma flicka! skall min glädje dela, 
När våra samljud klinga i ditt öra, 
Och, fastare i mina armar sluten, 
Till kyss förbyta lifvet och minuten. 

2) Skrifter I, sid. 245-251 och 258. 
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En bild av samma slag ger en av Runebergs små 
prosareflexioner. 

En romantisk bild förekommer även i ,,Till en flicka": 

Hvarför är den sköna helgedom, 
Der naturen som prestinna dröjer, 
För min blick så stel, så glädjetom. . . . 

Vi kunna med detta jämföra ett par rader i Atterboms 
,,Tillegnan": 

Ett lif i cirkeln af det hela tågar, 
Naturen evigt dess prestinna är. 

Den romantiska allenhetstanken har gett upphov till dessa 
bilder: 

Ej blott tärnan famnar du i bruden, 
Alla verldar famnar du. 

Ungdomen. 

. • i tusen former dansar 
Det sköna idealet kring min stig. 2) 

Hvad jag är säll. 

Då man sammanställer dessa romantiska bilder finner 
man, att det är en av romantikens grundtankar, som, om 
ock stundom något oklart fattad, skymtar fram i Runebergs 
ungdomsdiktning, nämligen i(Mn om alltets, idealets, det 
helas uppenbarelse i den enskilda människan, ,,i tusen 
former", Senare utvecklades denna föreställning till den 
för Runeberg karakteristiska natursymbolik, som vi mött 
i ,,Den gamle trädgårdsmästarens bref" och ,,Chrysanthos". 
Det var Runebergs djupa naturkänsla, som gav roman-
tikens allenhetstanke den för honom egna prägeln och 
utformningen. 

Jfr min uppsats „Beröringspunkter mellan Geijer och Runeberg", 
Förh. o. Upps. 26, sid. 198-199. 

R. G:son Berg har påpekat, att dessa rader ge uttryck åt en 
rent romantisk föreställning. Finsk Tidskr. 1904, I, sid. 154. 
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Den för all romantik utmärkande dragningen mot 
det transcendenta fick särskilt hos Stagnelius ett djupt 
lidelsefullt uttryck. För honom blev jorden ett fängelse 
eller ett fiendeland, från vilket anden längtade till sitt rätta 
hem. Spår av denna Stagneliskt-romantiska uppfattning 
möta vi flere gånger hos Runeberg, om han än ej någon-
sin förmått ge den så starka och övertygande uttryck som 
den olycklige äldre skalden. 

Dikten ,,Till trånaden" återger mest konsekvent de 
ovan berörda föreställningarna») Den personliggjorda 
trånaden längtar ur ,,sin bojas tvång" till ,,ljusets källa", 
till sitt ,,fosterland". Ett återsken av Stagnelius' lidelse 
möta vi i bilder sådana som ,,svalka för hans hjertas 
brand", ,,den stoltes qvalfullt lågande begär". Raderna 

Och, såsom konungen sin stela krona, 
Föraktar engeln hvarje njutning här 

och talet om ,,dunkla forntidsminnen" i den fångna engelns 
barm ha också sitt ursprung i intryck från ,,Liljor i Saron". 
Stagnelius skildrar i denna diktcykel huru minnena från 
det forna oskuldslivet komma Anima att med förakt avvisa 
alla världsfurstens skänker. 

1 ,,Till en flicka" möta vi påverkan från samma före-
ställningskrets hos Stagnelius. 

Från honom stammar sålunda den föreställning om 
en förtillvaro, som kommer till uttryck i dikten i dessa 
rader: 

0, hur mönstrar jag ej mången gång 
Dessa minnen ifrån fadershuset; 
Hvad jag älskat såsom fri engång, 
Älskar jag ännu, fast smidd vid gruset. 

Det ,,magiska tvång", som jagar skalden till flickans hjärta, 

1) Att „Till trånaden" ar inspirerad av Stagnelius har framhållits 
av Estlander, Skrifter 1, sid. 258. 
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är minnet av en tidigare kärlek i en tidigare, högre till-
varo: 

Hulda! länge innan dig jag såg 
Var jag älskad, älskande tillbaka; 
Ofvan molnen, der mitt hemland låg, 
Ägde jag förut en dyrkad maka. 

Rikare var hennes barm än din, 
Hennes kyss var mera full att njuta; 
Vid som himlen var dess famn, och min 
Var dock ej för trång att henne sluta. 

Det är tydligen den platonska Erosmyten, som går igen 
i denna mycket oklara dikt. Runeberg har upptagit mo-
tivet från Stagnelii dikt ,,Kärleken", i vilken skalden för-
klarar att han i Amanda älskar ,,symbolen af sitt forna 
jag", den själ som i en tidigare tillvaro glänste vid ,,guda-
thronen i Cherubers chor": 

Sköna flicka! ej ditt öga tände 
Dessa lågor. Samma eld mig brände, 
Innan härlig för min blick du stod. 1) 

Föreställningen att själen här på jorden är en fånge i 
ett främmande land har tagit sig uttryck i särskilda bild-
liga vändningar. Den hos Stagnelius ofta förekommande 
bilden ljusets fosterland använder Runeberg i ,,Höstafto-
nen" (jfr Stagnelius' ,,Bönen", ,,Själens himlafärd") llfoster 
land", ,,fädernesland", ,,fosterbygd", ,,hemland" i samma be-
tydelse i ,,Till den ålderstegne", ,,Flyttfoglarne", ,,Barden", 
”Svartsjukans nätter". — Stoftets bojor, smidd vid gruset, 
och liknande uttryck förekomma i ,,Till en flicka", ,,Till 
Frigga", ,,Vid en väns död", ,,Svartsjukans nätter". (Jfr 
Stagnelius ,,Själens himlafärd" och överhuvud skildringen 

1) Böök påpekar i » Studier i Stagnelii ungdomslyrik" att „Kär-
leken" återger den platoniska Erosmyten. — Tidigare har detsamma 
framhållits av sign. A. H. i Ny svensk tidskr. 1885. 
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av Anima såsom fängslad i Världsfurstens borg. Liknande 
uttryck tillhöra väl också psalmstilen; Runeberg synes dock 
snarare ha dem från Stagnelius.) 

Sömnen, drömmen, var något som all romantik gärna 
dröjde vid. Hos Stagnelius med hans böjelse för narkotika 
har motivet fått en alldeles typisk utformning: domnin-
gens ljuvhet, sinnesnjutningen framträda starkt betonade, 
icke som hos andra romantiker drömmens omedvetna, 
mystiska klarsynthet. 1) I Runebergs ,,Vaggsång för mitt 
hjerta" finna vi något av detta Stagnelii trötta välbehag 
vid dvalan; sömnen för in själen i dunkla lustgårdar, 
hopp och minnen sjunka bortom synkretsen, och sömnens 
helande örter skänka det trötta hjärtat glömska och ro: 

Dagens rosor du pröfvat nog; 
Blott i sömnens dunkla lustgård 
Gror den stängel dig läker. 

Denna sömnens lustgård har Stagnelius skildrat med 
liknande drag. Utan att vilja göra någon alldeles direkt 
påverkan trolig anför jag en strof ur ',Kärleken": 

Så jag söng. Med balsamgråt på kinden 
Vallmokronan nickade i vinden, 
Göt kring rymderna sitt opiidoft. 
Lutan sönk — dess silfvertoner dogo, 
Dvalans känslor långsamt mig betogo, 
Och i milda rosendrömmar själen 
Höjde sig ur bojorna af stoft. 

Helt uppfylld av Stagneliska bilder närmast hämtade 
ur ,,Kärleken" är, såsom Fr. Böök påvisat 2), Runebergs 
,,Till den ålderstegne". Det är det metriska skemat som 
enligt Böök fört med sig föreställningar, bilder, ord. Och 
det är icke blott skildringen av ,,de lockande, men be- 

T. ex. Atterboms „Vallmon" återger denna romantikens upp-
fattning av drömmen. 

Svenska studier, sid. 441-442. 
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drägliga fantasiskapelserna, av den trånfulla lystnaden, 
som leder till bitter desillusion", Runeberg har övertagit 
från Stagnelius; även gestalten av den gamle och de 
bilder, som äro avsedda att åskådliggöra åldringens ställ-
ning till livet ha sin proveniens i Stagnelius' dikt. — 
Söderhjelm har påvisat likheten mellan ett par strofer hos 
Stagnelius och hos Runeberg. Så heter det hos Runeberg': 
”Hell dig! undan stormarna och åren — hög och segrande 
i silfverhåren — vandrar du mot evighetens rand", och hos 
Stagnelius: 11 Hell dig gamle der med silfverhåren — leende 
igenom andaktståren — skådar du mot blåa fosterbyg-
den".1) Ur Stagnelius' dikt synes ha vuxit fram även 
Runebergs bild av ålderdomen såsom en kväll, då det 
jordiska bleknar bort, men i stället ,►i oförgätlig skönhet 
tindrar då det stjernbeströdda fästets höjd". Stagnelius 
säger, att kring åldringen ligger „som en rosig sommar-
qväll din verld", varefter skalden skildrar huru 

Långsamt mörkna jordens låga dalar, 
Festligt klarna himlens gyllne salar. 

Ett erotiskt motiv av Stagnelisk färg finna vi i ”Den 
älskande". Estlan.  der har ansett att dikten Dora" närmast 
utgjort Runebergs förebild; Ljunggren har hänvisat till 
,Monolog". I själva verket utgör diktens innehåll, såsom 
Söderhjelm visat 2), en sammansmältning av motiven i de 
nämnda dikterna. Men rytmen synes mig icke vara den 
samma som i ”Dora". I stället återfinnes den i Stagnelii 
dikt ,Den öfvergifna". En strof av vardera dikten må 
anföras såsom prov: 

Trygg mitt hjertas bud jag följde, 
Hvarje slöja, som mig höljde, 
Bort han lyfte, — svekfullt döljde 
Ingen larf min själ. 

a. a. I, sid. 318. 
a. a. I, sid. 317. 
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Barmens suckar, kindens lågor 
Svarade hans ömma frågor; 
Min förtjusning, mina plågor 
Kände han så väl. 

Den öfvergifna. 

Tårar skymma hennes blickar; 
Hjertat klappar, pulsen pickar, 
Tysta suckar smyga sakta 
Från dess läppar då och då, 
Men förgäfves — svaret dröjer; 
Hvad hon döljer, hvad hon röjer, 
Endast skälmska fläktar akta 
Flyktigt deruppå. 

Den älskande. 

Som vi se är strofen hos Stagnelius delad i två 
symmetriska halvstrofer, medan hos Runeberg den korta 
avslutningsraden förekommer endast engång. I rimflät-
ningen är det också en obetydlig olikhet. Men vers-
melodin är fullkomligt densamma i de två dikterna. 
Måhända är inflytandet av samma art som i „Till den 
ålderstegne": med rytmen har följt Stagneliska föreställ-
ningar och bilder. 

Att dikten „Simningen" såväl till motiv som versmått 
är påverkad av Stagnelius har påvisats av Estlander, som 
tillika framhåller såsom eget för Runeberg, att det erotiska 
motivet här är sunt uppfattat. 1) — Även i slutet av ,,Den 
väntande" möter enligt Söderhjelm ett Stagneliskt motiv. 

Några av bilderna i „Svartsjukans nätter" synas likaså 
i innehållet röja påverkan från Stagnelius. I „Bachan-
terna" berättar Orfeus, huru han återsåg Eurydike i under-
jorden — han sträckte sina armar mot henne, men hon 
flydde och stod hotande på avstånd, medan underjordens 
natt blev dubbelt hemsk. Denna berättelse har av Rune-
berg reproducerats i raderna: 

1) Skrifter I, sid. 247-248. 
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Jag skyndade i hennes spår, jag ville 
I mina armar sluta än en gång 
Den afgud, som mitt hjerta evigt famnar. 
Jag nalkades, — hon såg tillbaka då, 
Och höjde hotfullt varnande sin hand; 
Förisad stod jag qvar på hennes bud, 
En blodlös bild, ur marmorns klyfta huggen, 
Lik sångaren i Plutos dunkla borg, 
Då natten tog hans Eurydice åter. 

Att därjämte ordvalet i „Svartsjukans nätter" är påverkat 
av Stagnelius skall senare visas. 

Såväl de sensualistiska som de spiritualistiska ele- 
menten hos Stagnelius ha efterlämnat spår i Runebergs 
ungdomsdiktning. Främst har han dock kanske attraherats 
av versmelodins sällsamma tjusning — vi ha sett, att han 
i flere fall har upptagit Stagneliska rytmer. Den art av 
inflytande det här är fråga om synes snarast falla under 
rubriken „rytmisk påverkning": det var rytmens makt 
som förde Runebergs sinne in i den Stagneliska diktens 
föreställningsvärld. 

De poetiska motiven kunna anses i viss mån vara 
någonting yttre, någonting tillfälligt och oväsentligt. Det 
som djupast bestämmer en dikts kynne är naturligtvis 
den konstnärliga uppfattningen. Men en undersökning av 
de litterärt traditionella motiven hos en skald hjälper oss 
i någon mån att bilda oss en föreställning om, huru in-
flytandet från olika litterära riktningar bestämt hans konst-
närliga utveckling. Runeberg upptog väl i sin dikt endast 
det, som var „ihm gemäss" dock ha inflytanden av olika 
art bidragit till att utveckla och accentuera olika sidor 
av hans konstnärliga läggning. Man kunde beteckna de 
traditionella motiven, de ställen i vilka ett litterärt infly-
tande framträder med större tydlighet, såsom spår att gå 
efter. — På några håll har man så gott som förnekat att en 
likhet mellan två diktverk kunde beteckna ett inflytande. 
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Men är icke detta att frånkänna skalden all receptivitet, 
frånkänna honom förmågan att i sitt själsliv upptaga ett 
litterärt intryck? Naturligtvis har man på andra håll gått 
till en motsatt överdrift och måhända varit benägen att i 
varje likhet se bevis för ett direkt inflytande. Det synes 
mig, att man vid utforskandet av de s. k. förebilderna 
eller källorna städse bör minnas, att en likhet icke alltid, 
måhända icke ens i de flesta fall betecknar en direkt 
påverkan från dikt till dikt utan vanligen inflytandet av 
en hel föreställningskomplex, sammansatt av intryck från 
flere håll. Men just detta slags likheter ge oss god 
ledning, då det gäller att bestämma ett diktverks plats i 
litteraturens historia. 

Huru Runebergs förtrogenhet med antikens litteratur 
utvecklade hans sinne för plastisk människoframställning, 
för ren och harmonisk form, har av forskningen ofta fram-
hållits. Därjämte fann han i de antika tragedierna ett 
ädelt mönster för hög patetisk stil. Vi ha i femte sången 
av Svartsjukans nätter" varseblivit en på några punkter 
ganska trogen efterbildning av vissa partier i grekiska 
dramer. Ett retoriskt stycke i ,Chrysanthos" är, såsom 
han själv antyder, en parafras av ett ställe i ”Oidipus 
Kolonos". I I Kungarna på Salamis" har Runeberg 
direkt strävat att efterbilda det grekiska dramats stil. I 
',Kung Ejalar", konciperad under inflytande av grekiska 
tragedier, möta vi även i stilen ett eko av deras djupa 
patos, en skälvande, rent mänsklig känsla, som genom sin 
intensitet lyfter människan så högt att hon står som värdig 
medtävlare med gudarna. Det är betecknande, att då 
Runebergs stil får retorisk flykt, det icke är den abstrakta 
rent intellektuella romerska retoriken, som varit hans 
mönster, utan den varma, mänskligt levande grekiska 
retoriken sådan den möter oss i tragedierna. -- Orden 
inflytande och mönster äro för övrigt i någon mån miss-
visande i fråga om beröring av denna art. I ,Svartsjukans 
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nätter", i ,,Kungarna på Salamis" är det ju inflytande och 
efterbildning. Men i ,,Kung Fjalar" är beröringen av 
annat slag. Den bärande stämningen i dikten är be-
släktad med de grekiska dramernas; vi kunde kanske säga, 
att en latent förmåga hos skalden att känna på detta 
sätt fått konstnärlig medvetenhet genom beröringen med 
grekisk dramatik, som sålunda gett stilen en viss färg-
skiftning. 1) 

Den anakreontiska lyrikens inflytande går i samma 
riktning som den svenska 1700-talsdiktens: det markerar 
idyllstämningen över Runebergs landskap, särskilt i första 
samlingen dikter; därjämte har det gett färgen över några 
dikter med erotiska motiv. 

Franzéns diktning bidrog även den att rikta hans 
blick mot idyllen, om ock mot en sundare och enklare 
idyll än pseudoklassicitetens. Fågelvärlden och blom-
morna hade i denna idyllvärld stor betydelse. Viktigare 
var det dock kanske, att Franzéns diktning visade honom 
vägen till folkdikten och i någon mån förmedlade hans 
beröring med den Herderska strömningen. 

,,Den serbiska diktningen blev", säger Söderhjelm, 
„lik en trollstaf, för hvars slag de djupaste källorna i 
Runebergs poetiska väsen öppnade sig". Hela „Idyll och 
Epigram"-diktningen är, som Runeberg själv sagt, i de 
serbiska sångernas maner. I ,,Idyll och Epigram" och 
andra samlingens i folkton hållna dikter närmar sig Rune-
berg först den kulturella strömning, som växt fram ur 
det i slutet av 1700-talet framträdande intresset för folk-
poesin, och som når sin mognad i 1840-talets medvetna, 
starka nationalkänsla, vilken inom skönlitteraturen fått sitt 
djupaste uttryck i Fänrik Ståls Sägner. 

Överhuvud kunde vi säga, att den romantiska rikt- 

1) Det synes som om Runeberg haft den grekiska tragedin i 
tankarna, då han formade denna aforism : » Det är upplyftande att höra 
äfven en klagan, då den är djup och föranledd". (E. S. I, sid. 261.) 
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ningen för Runeberg verkade sammanfattande, gav helhet 
och perspektiv åt hans världsbild. Han uppfattar det 
symboliska i naturföreteelserna, det nationellt typiska inom 
människovärlden. Romantikens ande, framträdande hos 
Herder, lärde honom att i de undanskymda, anspråkslösa 
individerna se representanter för folksjälen, typer för 
nationaliteten. Från en ytlig romantik, yttrande sig i 
bildspråk och ordval, övergick han till en romantisk upp-
fattning av djupare art. Det i sig självt ringa fick en 
högre betydelse då det framstod såsom symbol eller typ. 
Det är denna uppfattning, sällan uttryckt i tydliga ord 
men likväl präglande skildringen, som ger Runeberg fram-
ställning av det ringa och obetydliga i livet dess drag av 
storhet.  Så är Runebergs diktning i mycket ett uttryck 
för den romantiska andan, om han än bekämpat ny-
romantikens yttre stilmedel. 







Orden. 

Substantivets frekvens i Runebergs språk. 

Vid en undersökning av huru och i vilken mån de 
särskilda ordklasserna äro företrädda och använda 1) i 
Runebergs diktning finner man snart, att det är kring en 
ordklass intresset koncentrerar sig: kring substantiven. 
Det visar sig att substantivprocenten i själva verket är en 
faktor af betydelse för dikternas stil. 

Mjöberg har vid sin undersökning av substantivpro-
centen hos Tegnér funnit 1:o att procenten sjunker då 
skaldens språk blir ledigare och naturligare; 2:o att särskilt 
fasthållandet vid det franskklassiska stilidealet bidrar till 
en hög procentsiffra, detta främst på grund av denna stils 
begreppsmässiga karaktär. 

De resultat man når vid en liknande undersökning 
av Runebergs språk äro av något annan art. Fransk-
klassicitetens stilideal hade aldrig för Runeberg på långt 
när samma betydelse som för Tegn&. Där substantiv-
procenten hos den förstnämnde är hög, ha faktorer av 
annat slag haft större betydelse, Dock bekräftar även 
undersökningen .av Runebergs språk Mjöbergs åsikt att 
den enkla, lediga stilen har jämförelsevis låg substantiv-
siffra. Vardagsspråket använder utfyllande småord i mycket 
större utsträckning än det vanligen mera koncentrerade 
högtidliga språket. 

1) J. Mj öb erg har i sitt arbete om Tegnérs ungdomsstil med 
synnerligen intressanta resultat använt denna metod, som torde ha 
skapats av den amerikanske professorn Sherman. 

16 
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Själva diktslaget är, synes det mig, en faktor av av-
görande betydelse. Det har förefallit mig omöjligt att 
vinna några resultat genom en undersökning, som ej 
hållit de rent lyriska dikterna strängt skilda från dikter 
av övervägande episk karaktär. Och egentligen är det 
blott över de lyriska dikternas stil en undersökning av 
substantivsiffran kunnat kasta något ljus; jag inskränker 
mig därför till att meddela resultaten beträffande dem. 

Det som då det gäller Runeberg, synes ge den riktiga 
synpunkten vid undersökningen är detta: Nomina över-
huvud, och särskilt substantiven, föra in sinnevärlden i 
dikten, den yttre världen uppfattad som syn, som ton, 
som doft. Detta gäller den allra största delen av sub-
stantiv; endast de rent abstrakta, vilka beteckna etiska 
värden, bilda undantag härifrån. Ju mer skalden strävar 
att förandliga sin dikt, ju mera oberoende han är av de 
yttre former, i vilka allt själsligt liv måste kläda sig, 
dess mera försvinna ur hans dikt namnen på de yttre 
tingen: substantiven. I vissa fall kan dock även den 
skimrande växlingen av föreställningar ge dikten en stäm-
ningsbetonad, overklig prägel. Jag hoppas i det följande 
kunna visa, att en olikhet i stil ofta kan förklaras genom 
en blick på substantivsiffran. 

En utåtriktad, skildrande diktning sådan som Bellmans 
har mycket höga substantivsiffror. Sålunda har Fredmans 
Epistel öfver Bergströmskans Porträtt (,,Storm och böljor 
tystna re'r1") 45,1 0/0, ,,Blåsen nu alla" har 35 0/0, ,,Hvila 
vid denna källa" 33,5 0/0, ,,Opp Amaryllis" 32,7 0/0. — 
Franskklassicitetens retoriska stilideal synes visserligen 
genom förkärleken för abstrakta substantiv, personifikatio-
ner och dylikt framkalla en hög substantivprocent. Men 
andra egenskäber hos denna stil verka i någon mån i 
motsatt riktning, främst det att den ger den yttre världen 
så liten plats. 

De dikter, vilka utgöra de osjälvständigaste efterbild-
ningarna efter akademikerna, publicerade Runeberg aldrig 
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själv. Det är dikterna „Namnsdagsverser" Cathrina) 
och „Försynen" (publ. i E. S.). ,,Namnsdagsverser" har 
28,4 0/0 substantiv, således en siffra, som mycket nära 
ansluter sig till de av Mjöberg meddelade uppgifterna 
om en del akademiska dikter. ,,Det ädlas seger", även 
den rätt akademisk, uppvisar ungefär samma procenttal, 
nämligen 28,2. „Ungdomen", som har talrika personifie-
rande uttryck, har 30,9 0/0, ,,Försynen" däremot har endast 
23,8 0/0. — Det är dikter av helt annan art som hos Rune-
berg visa de högsta procenttalen. 

En förbluffande hög substantivsiffra har dikten „Som-
rnarnatten", nämligen 47,2. Det är diktens skildrande 
karaktär, som förklarar det höga procenttalet. I förbi-
gående kunna vi nämna, att denna dikt även i övrigt 
visar en lätt anslutning till Bellman. — Höga siffror upp-
visa bland dikter i första samlingen ,,Majsång" (37,2), 
,,Vårmorgonen" (33,4), Höstaftonen" och ,,Kärlekens för-
blindande" (31,9), ,,Barden" (31,6), ,,Färd från Åbo" och 
,,Öfver ett sofvande barn" (28,4), ,,Den väntande (28).  
Vi se att de dikter, som tillhöra denna grupp, antingen 
ha en avgjort skildrande karaktär, — t. ex. ,,Färd från Åbo", 
,,Vårmorgonen" — eller en grann diktion med talrika 
bilder såsom ,,Majsång", ,,Höstaftonen".  Medeltal för 
den första diktsamlingens första avdelning (icke ,,Svart-
sjukans nätter" och ,,Idyll och Epigram") är 26 0/0. Bland 
dikter, vilkas procenttal är under medeltalet finna vi ,,Sva-
nen" (25,6 0/0), ,,Torpflickan" (25 0/0), ,,Fogelboet vid 
landsvägen" (24,9 0/0), ,,Vaggsång för mitt hjerta" (24,5 0/0), 
,,Till en fogel" (19,5 0/0), ,,Mötet" (18,5 M), Till min 
sparf" (17,6 0/0). Dessa dikter ha ett enkelt, några t. o. m. 
ett rätt vardagligt språk, och de röra sig inom jämfö-
relsevis små föreställningskretsar. 

Omkring 1830 gled Runebergs diktning in på ett 
nytt spår. Lösenordet för hans stil under tiden från 1829 
till omkring 1835 är i högre grad än någonsin förr 
enkelhet. 
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Substantivsiffran för första samlingen „Idyll och Epi-
gram" talar redan ganska tydligt om det stilideal, som 
föresvävade Runeberg under den tidigare hälften av 30-
talet. Procenten för samlingen i dess helhet är 23,3. För 
de enskilda dikterna är den rätt starkt växlande, vilket 
är naturligt nog, då de flesta av dem omfatta endast några 
få rader. Dessutom är det ju just i idyllepigrammen det 
nya stilidealet håller på att arbeta sig fram; det är just 
denna samling, som betecknar övergången till en diktning, 
för vilken den skiftande mångfalden av yttre företeelser 
har ytterst ringa betydelse. Att substantivprocenten för 
några dikter är relativt hög beror — t. ex. i dikten 
„Flickan kom ifrån sin älsklings möte" — på den konst-
närligt medvetna upprepningen av en del ord och motiv. 
Överhuvud tyckes Runeberg i idyllepigrammen i hög grad 
undvika pronomen, varigenom han åstadkommer en viss 
verkningsfull monotoni. Det är få föreställningar han 
framför, men dessa givas med så mycket större intensitet. 
Detta är t. ex. fallet i dikten om bonden Paavo. Substan-
tivsiffran för denna dikt är 29 0/0, men de föreställningar 
den ger äro likväl icke synnerligen många. De ständigt 
upprepade orden hustrun, gubben, tegen, brodden, axen, 
åkern, diket, brödet, barken, ge en värld, som är liten 
men utomordentligt intensivt uppfattad. Denna konst-
närliga monotoni i språket förstärker tillika det intryck 
av seg kraft, som dikten meddelar. 

Dikten n:o 15 (Ack, natur, hur har jag kunnat föro-
lämpa dig) har endast 11,7 0/0 substantiv, n:o 5 (Tvenne 
myrtnar stå i Lauras fönster) har 13,7, och n:o 21 (Gossen 
sade till sin flicka) 14,7 0/0. Dessa dikter giva oss till-
fälle att se huru substantivprocenten, såsom Mjöberg har 
observerat, är låg i dikter, vilkas stil närmar sig talspråket. 

Dikter II betecknar en ytterligare sänkning av substan-
tivprocenten. Medeltalet för den första avdelningen är 
21,4; för ,,Idyll och Epigram" är den något högre, d. v. s. 
23,5 0/0. För de enskilda mera betydelsefulla dikterna i 
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samlingen ställa sig siffrorna på följande sätt: ,,Morgonen" 
med sitt rika, glansfulla språk har 39,8 0/0, ,,Roddaren" 
har 24,7 0/0, ,,Talltrasten" 24,1 0/0 (jämförelsevis hög adjek-
tivprocent), ,,Bondgossen" 23,4 0/o, ,,Saknaden" 23,1 0/o, 
Jägargossen" 22,2 04, ,,Den döende" 21 0/0. ,,Hvem styrde 
hit din väg?" har endast 17,4 0/o, Sid en källa" 15,5 0/o, 
,,Den sjuttonåriga" 14,9 0/o. Vi se huru procenten är 
lägre för de mera inåtvända dikterna, för de starkt själs-
ligt betonade. 

Nästan såsom ett kuriosum kan dikten ,,Kyssen" med 
endast 10,4 0/0 nämnas. Den visar i alla fall, att en allt-
för stor brist på substantiv åtminstone i Runebergs språk 
medför att diktionen blir slapp och uttänjd. 

Av ,,Idyll och Epigram" har ,,Flickans årstider" 28,7 0/0, 
likaså ,,Sommarnatten". ,,Fogeln" har 25,9, ,,Skilnaden" 
25,8, ,,Drömmen" 26,1, ,,Löjet" 23,6, ,,Sorg och glädje" 
23,4, ,,Friden" 19,2, ,,Den långa dagen" 14,8. ,,Den enda 
stunden" har 17 0/0. — I denna dikt har Runeberg ska-
pat en poesi som är helt och hållet själ, omedelbar känsla. 
Namn på yttre ting finnas knappt i ,,Den enda stunden". 
Allt som är tillfälligt och oväsentligt är avlägsnat. ,,Förbi 
min bana hans bana ledde". — ,,Bana", detta ord fjärmar 
alla tankar på tid och rum. 

,,Den första kyssen" har 36,7 0/0. Den är också av 
en helt annan karaktär. ,,På silfvermolnets kant satt afton-
stjärnan — Från lundens skymning frågte henne tärnan"--
Här har den yttre världen åter fått plats i dikten. 

I tredje samlingen dikter har substantivsiffran åter 
stigit. ,,Mitt lif" har 35,6 0/0, ,,Hjertats morgon" 34,7, 
,Den gamle" 32,9, ,,Den tviflande" 28,3. Dessa dikter 
torde stamma från omkring 1836. Vi stå vid gränsen till 
en ny period, något som också en undersökning av bild-
språket bestyrker. 1) ',Kyrkan" (1843) har 29,8 0/0, ,,Chry-
santhos 26,5 0/0. Kurvan är i stigande och denna stignifig 

1) Jfr sid. 159 och 173-174. 
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är ej endast tillfällig. Substantivsiffran för Ett litet öde" 
är 27,1, för andra sången av ,Kung Fjalar" 33. (För de 
strofer som innehålla Galls frieri, något av den allra 
vackraste lyrik Runeberg skapat, är den 37,6.) Stigningen 
torde dels bero på att dessa dikter innehålla en rikare 
föreställningsvärld, dels på att en starkare strävan efter 
koncentration i uttrycket gör sig gällande och att stilen 
avlägsnar sig från vardagsspråket. 

Av Fänrik Ståls Sägner har jag undersökt endast 
de dikter, som ha avgjort lyrisk stil, d. v. s. ,Vårt land", 
”Sveaborg", Soldatgossen", ,Björneborgarnas marsch" 
och ,Den femte Juli". Såsom man redan i förväg kunde 
antaga, är procenten här något lägre: Soldatgossen" har 
endast 20p 0/0, ,Den femte Juli" har 23, ,Vårt land" 
26,å, ,Sveaborg" 26,8. ,Björneborgarenas marsch" har 
den högsta siffran eller 30,8 0/0. 

Det förefaller mig som om dessa siffror i rätt hög 
grad skulle hjälpa oss att följa skiftningarna i Runebergs 
stil under tidernas lopp. Substantivprocenten är icke en 
död siffra utan samband med dikternas liv och inre väsen. 
Detta samband är icke av samma art hos alla diktare; vi 
ha funnit att det hos Runeberg icke är av alldeles samma 
art som hos Tegnér. Då den yttre världens glans och 
härlighet speglas i dikten äro substantiven talrika hos 
Runeberg. Det är med substantiv Runeberg målar, skild-
rar; därav koncentrationen, kraften, det koncisa, litet kärva 
i uttrycket. 

Siffrorna antyda Runebergs väg från ungdomsdikter-
nas brokiga, skiftande värld till en värld, där endast de 
ting som ligga oss närmast ha plats. Från att ge stäm-
ningen, den reflekterade känsla, som är medveten om 
omgivningen, som söker harmoni eller kontrast med bak-
grunden, övergår han till att ge en känsla, som är helt 
omedveten, helt oreflekterad, som står oberoende av allt 
yttre och icke söker någon annan omgivning än den trånga 
värld inom vilken den vuxit fram. Så svälla åter krafterna, 
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skalden tar en större, rikare värld i besittning, en värld som 
han nu behärskar helt annorlunda än förr. Senare förblekna 
åter de yttre tingen för det etiska patos, som fyller dik-
tarens själ. Utvecklingen går i spiral såsom den oftast 
går. Det är sant, siffrorna visa oss ej stigningen, de visa 
oss kurvan projicierad i planet. Men de hjälpa oss dock 
att följa linjen. Och det är ju endast hjälp, ej färdiga 
resultat litteraturforskningen kan vänta av siffrorna. 

Undersökningen av substantivprocentens växlingar 
ger, såsom vi se, till resultat samma periodindelning som 
undersökningen av bildfrekvensen. I någon mån kan väl 
en höjning av substantivprocenten anses såsom en direkt 
följd av att bildernas mängd ökats. Men tillika är det 
nog mellan dessa förhållanden ett djupare samband. En 
hög substantivprocent är likasom ett rikt bildspråk oftast 
uttryck för diktarfantasins strävan att famna rika föreställ-
ningsvärldar. Vi ha också sett, att det är i hög, exklusivt 
poetisk stil vi vanligen finna hög substantivfrekvens. Bild-
rikedomen är ju vanligen också uttryck för lyftad, poetisk 
stämning; även därför följa linjerna varandra åt. 

Den tyske forskaren Riimelin har, helt visst med rätta, 
påpekat att stilen blir torr och alltför begreppmässig om 
den innehåller talrika abstrakta substantiv. Tillika anser 
han, att en mycket rik användning av substantiv över-
huvud ställer stora anspråk på läsarens fantasi och för-
minskar åskådligheten. 1) Riimelin talar emellertid om 
prosastil; på versen kan aldrig ställas samma anspråk på 
lättfattlighet som på prosan; däremot fordrar man av den 
poetiska stilen en starkare koncentration än av prosastilen. 
— Sådana abstrakta substantiv, som icke väcka föreställ-
ning om något som kan uppfattas med de yttre sinnena, 
t. ex. godhet, förtjänst, dygd", äro överhuvud icke talrika 

1) Riimelin: Ober die neuere deutsche Prosa. Deutsche Rund-
schau 1889, sid. 46. 
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hos Runeberg. Sådana ord som ',skymning, svalka, värme" 
ha däremot rätt stor plats i hans språk. Och det synes 
mig, som om ett sådant substantiv ofta vore att föredraga 
framför det motsvarande adjektivet: en alltför stor rikedom 
på adjektiv gör stilen svävande och obestämd och alltför 
vek. Då substantivprocenten sjunker mycket lågt, vilket 
vanligen står i samband med en riklig användning av 
småord, verkar stilen ofta alltför vardaglig och lider brist 
på energi. En stil, som har hög substantivprocent kan 
stundom verka orolig och överlastad, men den kan också 
vara glansfull och koncis, och på samma gång ha den 
koncentration, som åstadkommes genom att alla onödiga 
småord eliminerats. En stil med jämförelsevis låg sub-
stantivprocent kan däremot utmärka sig genom uttryckets 
ledighet och gratie, ha något av vardagstalets själfulla 
enkelhet. 

G en etivuttrycket. 

Till den under vissa perioder jämförelsevis höga 
substantivprocenten bidrar en stilistisk egendomlighet i 
Runebergs språk, nämligen hans förkärlek för konstruk-
tioner med genetivattribut. Sådana genetivvändningar, 
som icke i allmänhet förekomma i vanlig, poetisk indif-
ferent prosa, äro i själva verket så talrika i Runebergs 
diktning, att det förefaller mig som om uttrycket för ho-
nom varit ett slags poetisk formel, med vars hjälp han 
ville nå och även nådde intensitet i uttrycket. 

Estlander, som påpekar de egendomliga genetiv-
konstruktionerna i ,Kung Ejalar", hänför dem till det 
Ossianska inflytandet. Visserligen äro endast de epitet-
artade genetiverna i uttrycken ,,vågors tärna", ,,sångens 
land" o. d. direkta efterbildningar, men Estlander betraktar 
det utsträckta bruket av genetiven i allmänhet såsom en 
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utvidgning av den Ossianska genetivanvändningen. i) Detta 
antagande synes mig endast delvis riktigt. Genetivuttryck 
äro, om än i något mindre grad, karakteristiska för Rune-
bergs stil i allmänhet. Och det synes otvivelaktigt, att 
benägenheten för dessa vändningar har sitt ursprung i 
inflytandet från den latinska stilistiken. 

Mest ohöljd möter oss den latinska konstruktionen i 
genetivuttryck sådana som gossacnes tropp (Vargen), få-
larnes par (Elgsk. I, v. 14), trastarnas tropp (d:o I, v. 207), 
jullarnas mängd (Färd från Åbo), slavars mängd (Na-
deschda IV) o. d. Det är naturligtvis latinets genetivus 
partitivus som går igen i detta slags vändningar, vilka i 
Sargen" och n Elgskyttarne" möta flere gånger, i övriga 
dikter sällan. Runeberg står icke ensam om användnin-
gen av denna genetivkonstruktion; Mjöberg anför talrika 
exempel på densamma hos den unge Tegnér 2) och för-
klarar dess förekomst genom en ungdomlig förkärlek för 
massverken. Hos Runeberg synes man icke kunna spåra 
någon poetisk avsikt i dessa fall; vi ha endast en rätt 
mekanisk efterbildning av en latinsk konstruktion. Även 
hos Tegnér har naturligtvis vändningen sitt ursprung i 
inflytande från latinet. Det är beroende på detta latinska 
inflytande att konstruktionen, såsom Mjöberg påpekar, 
ofta förekommer i pseudoklassisk stil. 

En med den förra i någon mån besläktad vändning 
har i Runebergs stil mycket stor betydelse. ,Den svala 
grottan" blir grottans svalka, eldiga, glänsande hingstar" 
blir eldiga hingstars glans (Nadeschda). Även detta är 
grundat på latinska stilregler: ”Wann bei der Verbin- 
dung des Adjektivs mit dem Substantiv der Hauptnach-
druck des Gedankens auf das Adjektiv fällt, so pflegen die 
Lateiner es hervorzuheben durch Umformung ins Substan 

Skrifter I, sid. 444--445. 
a. a., sid. 101. 
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tiv . Dieser Sprachgebrauch ist besonders för den Fall 
zu beachten, wo zwei Adjektiva, von denen das eine das 
andere steigert, asyndetisch zusammentreffen." 1) — I de 
tidigare ungdomsdikterna — Blåa bokens dikter — möta 
endast ett par exempel på vändningen: ,i smärtans evighet 
sitt hjerta ha till tröst" (Försynen). Det är sedan Rune-
bergs stil och smak vunnit större säkerhet denna konstruk-
tion blir allmän. Till följd härav finner man hos Rune-
berg jämförelsevis få exempel på en användning av ut-
tryckssättet, som icke vore konstnärligt befogad. 

Kanske är det dock något tungt och abstrakt i ra-
derna: 

Lilla fågel, hvarför byggde du 
Vid den stora vägens larm din hydda? 

Fogelboet vid landsvägen. 

Synes dig ej dagen ofta lång, 
Innan nattens lugn ditt tjäll besöker? 

D:o. 

I meningen 

Hvarför bytte du mot parkens doft 
Dammet kring den nötta vägens gränser 

Fogelboet vid landsvägen. 

är uttrycket orsakat av lätt insedda logiska skäl: doften 
står som motsats till dammet. Något abstrakt logiskt 
verkar detta dock. -- Mera konkretion och åskådlighet 
har vändningen i ,Barden": 

Då lyste drottens blick som stjernans brand. 

I ddyll och Epigram" och Dikter II ha dessa hög-
tidliga, exklusivt poetiska vändningar föga plats. De skulle 

1) Meng e: Repetitorium der Lateinischen Syntax und Stilistik II, 
sid. 128-129. 
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bryta mot dikternas i allmänhet enkla, om vardagstalet 
påminnande språk. Dock kunna vi även här anteckna: 

Från lundens skymning frågte henne tärnan. 
Den första kyssen. 

1 ,,Nadeschda" och även i ,,Kung Fjalar" möta de 
däremot synnerligen ofta: 

Ex.: 
När hon, öfver bäckens hylla då 
Stilla lutande sitt hufvud ned. . . . 

Nadeschda, sång I. 

Pickar sina fjädrars skimmer. 
D:o, sång Il. 

. . . och vill från hennes lockars prakt 
Den vilda kransen rycka bort. 

D:o, sång III. 

Der han stred i sin ungdoms fröjd. 
Kung Fjalar, sång II. 

Tvång-lös har hon sin barndom 
Här fått spegla i floders lugn. 

D:o, sång II. 

Darrar locken på kindens glöd. 
D:o, sång II. 

Hans blickar sprutade flammors hot. 
D:o, sång IV. 

Även i Fänrik Ståls Sägner finna vi ett par gånger 
en dylik vändning; så i ,,Döbeln vid Jutas": 

Stod qvar i qvällens sena frid en man. 

Särskilt i ,,Nadeschda" och ,,Kung Fjalar" har Rune-
berg med stor konst tillgodogjort sig vad detta uttrycks- 
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sätt kan ge. Ganska ofta har han sålunda undvikit att 
hopa asyndetiska adjektivattribut, vilka göra stilen lös och 
dunkel, och i stället på det sätt som den latinska stilen 
lärt honom (jfr ovan sid. 250) framhållit den betydelse-
fullaste av de egenskaper han velat ge. Han ersätter t. ex. 
”detta vreda, dunkla, glänsande öga" med detta vreda 
ögas dunkla glans; i stället för en oformlig, oöverskådlig 
massa ger han sålunda ett distinkt format uttryck, vars 
leder sluta sig fast tillsammans och som ger en mycket 
skarp fantasibild. — Av liknande fall kunna vi vidare 
anteckna: 

Tills i sommardagens vida frid 
Stegens sista, lätta ljud dog bort. 

Nadeschda, sång I. 

Mot den gamle spotskt 
Hennes bruna ögas vrede flög 

D:o, sång I. 

1 landtliga bygders lugn. 
D:o, sång II. 

dock helas ej hans sorg 
Af löftens glans och gyllne skatters skimmer 

D:o, sång V. 

Med sin stämmas milda bäfvan 
Gaf till svar den obekanta. 

D:o, sång IV. 

Hvarför trifves ej fröjd i salen, 
Frid i glimmande morgonens lugn? 

Kung Fjalar, sång II. 

vissa fall är det som om genetivuttryck av denna 
eller en liknande art skulle lyfta de enkla begreppen en 
grad högre, sublimera, förandliga dem. Detta gäller sär- 
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skilt om några ställen i ,,Kung Fjalar". Jag anför t. ex. 
denna strof: 

Kanske höjdes af vårens vindar 
Säll en bölja mot sommarens sol, 
Sjönk tillbaka och födde 
Dig ur skimrande skummets ljus. 

Sång II. 

Icke det skimrande skummet, någonting som är ännu 
skärare, mera förandligat, — det skimrande skummets ljus, 
— har fött Runebergs Afrodite. Vi ha här ett uttryck för 
denna stämning i ,,Kung Fjalar", som ständigt söker lyfta 
sig, stiga. Den starkt stämningsbetonade karaktären av 
,,Kung Fjalars" stil framträder även i följande uttryck, 
vilka i stället för det konkreta begreppet till huvudord 
ha ett ord, som framhåller dess stämning, dess själsliga 
innehåll: 

Hans blick, 
Klarnad i vunna segrars fröjder . . . 

Sång I. 

Ej gick kring laget skummande hornets fröjd. 
D:o. 

Kan min lefnads bleknande fröjd och storhet 
Kasta kungligt leende bort och dö. 

Sång V. 

— — — solen stigit — -- 
Och dess aldrig åldrade glädje lyste, 
Som i fordna dagar, i salen än. 

Sång V. 

Tillika äro dessa vändningar mycket starkt koncentre- 
rande. 

Det ligger naturligtvis stor vikt på att det ord, som 
blir huvudord i konstruktionen är ett gott ord, som kan 
bära den tyngd, vilken blir lagd på det. De substantiv, 



254 Runebergs poetiska stil. 

som beteckna moraliska egenskaper äro ju icke i regel-
goda ord i poetiskt hänseende. Ord som dygd, för-
tjänst, godhet, dårskap ge dikten en alltför abstrakt prägel. 
Därtill kommer att avledningarna på -het, -skap o. s. v 
även genom sin form äro poetiskt värdelösa. Men vi ha 
sett, att det icke är sådana ord Runeberg gör till huvud-
ord i sina genetivkonstruktioner, utan sådana, som äro 
bärare av en sinnligt fattbar föreställning och som dess-
utom i form äro oklanderliga; t. ex. doft, fröjd, svalka, 
glans, ljus, frid. 

Direkt efterbildning av Ossians stil innebära såsom 
tidigare framhållits de epitetartade genetiverna: uttryck 
sådana som hjeltars Shelma, sångens land, minnets Mor-
ven, högttonande strängarnas land, harpans Rurmar, 
vågornas tärna o. s. v. I anslutning till dessa uttryck 
är även vissningens jord bildat. 

För övrigt har nog genetivuttrycket stilistiskt mycket 
större betydelse i ”Kung Fjalar" än i Arfwidssons Ossian-
översättning. Vid en uppmärksam läsning nästan häpnar 
man över mängden av genetivkonstruktioner, vilka med 
sin spänstiga energi i hög grad tryckt sin prägel på dik-
tens språk. Det är genetiver av olika slag: ett slags de-
finitiv genetiv i uttrycken tystnadens öde, styrkans fröjd, 
objektiv genetiv i bragders lof, åldrade minnens pris. 
Genetiver sådana som styrkans stunder, fröjdernas dar 
kunna vi även anteckna. 

Starkt koncentrerande äro uttrycken vredens kamp, 
längtans dröjande blick, minnens blygd, sin ungdoms sköld, 
rymdernas glada syner, din svalkas doft, skyars höjder, 
höjdens fur. 1 allmänhet kan ju i Kung Fjalar" iakttagas 
en strävan att undvika småord, som trivialisera, förtunna 
och förslappa stilen. — I andra fall har en genetivkon-
struktion valts i stället för ett sammansatt ord. Vi kunna 
nämna bl. a. följande exempel: haglets skur, orkanens il, 
dödens hugg, sommarens natt, sommarns qväll, vårens 



Runebergs poetiska stil. 255 

vindar, morgonens sky, qvällens sol, aftonens moln, qväl-
lens sky. Hänsyn till versens krav har väl här i någon 
mån spelat in; dock stå dessa uttryck i full överensstäm-
melse med diktens energiska stil. Begreppen framträda i 
dem med starkare intensitet och betoning än i de sam-
mansatta orden, i hvilka de i någon mån förlora sig i 
varandra. 

Mycket talrika äro i „Kung Fjalar" även genetivvänd-
ningar, vilka innehålla en bild, som låter begreppet framstå 
starkt stämningsbetonat, som ger nyanser och stämnings-
associationer t. ex. ,,qvällens soliga riken", „luftens blå-
nande, dunkla haf", „den nattliga tystnans haf", ,,minnets 
vinge" o. s. v. 

I Fänrik Ståls Sägner äro de stilistiskt anmärknings-
värda genetiverna åter jämförelsevis fåtaliga. Dock kunna 
vi citera t. ex. dessa rader ur „Sveaborg": 

Hon slungar mot dig dödens bud 
1 tusende kanoners ljud, 

vilka tyckas visa, att Runeberg fortfarande har en viss 
förkärlek för genetivkonstruktioner. Och i uttrycken du 
tusen sjöars land, vår forntids land, vår framtids land 
har skalden åter valt den koncentrerande genetivvändnin-
gen för att ge en karakteristik. Vilket intryck av samlad 
kraft ge icke dessa uttryck i sin intensiva, sammanträngda 
form! 

De här ovan behandlade koncentrerande genetiverna 
äro i allmänhet mycket konstnärligt använda. Mera tvek-
sam ställer man sig inför en annan art genetivkonstruk-
tioner, som förekomma rätt ofta i Runebergs språk, må-
hända dock ej oftare än hos andra författare under äldre tid. 
Det är sådana uttryck som t. ex. himlens rand. 1 många 
av de vändningar, vilka som huvudord ha „rand", är 
detta ord egentligen överflödigt, är en utfyllande pleonasm 
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utan någon egentlig betydelse. Rand i betydelsen gräns, 
gränslinje är ju rätt vanligt i det poetiska språket, men i 
en del uttryck är även denna betydelse utplånad och 
ordet är enbart fyllnadsord. Substantivet rund användes 
stundom av Runeberg på ett något liknande sätt. Orden 
sköte, famn ha hos Runeberg liksom hos många andra 
skalder ungefär samma uppgift. Även ,rymd" och even- 
tuellt några andra ord kunna göra tjänst som fyllnadsord. 
— Jag skall ge några exempel på denna företeelse, som 
visar ett visst beroende av tidens mindre goda stilvanor. 

Jag sjunger blomstersången 
1 hyddans rund 

Vallgossen. 

I den fria bygdens runder 
Sommarnatten. 

Och stod han hög i bergens rund ibland 
Barden. 

molnens purpurstänkta rand 
Svanen. 

vandrar du mot evighetens rand 
Till den ålderstegne. 

En flykting från skyarnas rand 
Vårvisa. 

Ej lyfts en höjd mot himlens rand 
Vårt land. 

Han följde mig till tröskelns rand 
Fänrik Stål. 

Med messingsskodda hatten 
Högt över hjessans rand 

Veteranen. 

Ett stycke borta vid vägens rand 
Lotta Svärd. 



Runebergs poetiska stil. 257 

Solen lyste öfver värmda dalar, 
Öfver speglande sjöars rymd. 

Kung Fjalar V. 

Detta uttryckssätt tyckes vara mycket vanligt i poesins 
språk, icke endast under äldre tid. Exempel träffas hos 
de flesta svenska författare. Att det blivit så vanligt beror 
väl mycket på de lättnader det kan erbjuda vid versifika-
tionen. Till följd av den rika användningen i poesi har 
det kanske även fått en viss glans över sig såsom till-
hörande högre språk, och så har bruket ytterligare gyn-
nats. För vår uppfattning förefalla dock dessa uttryck 
något nötta och abstrakta, och i modern poesi verka de 
såsom licentia poetica, nödfallsutvägar, mer än vad fallet 
är i äldre diktning, vilken vi medvetet eller omedvetet i 
någon mån döma efter måttet av en äldre tids stilideal. 

Pseudoklassiska ord. 

Såväl den franskklassiska skolans som romantikens 
stilvanor ha naturligtvis efterlämnat vissa spår i Runebergs 
ordskatt. En undersökning av dessa förhållanden ger oss 
på samma gång tillfälle att se, huru diktaren arbetar sig 
fri från det stereotypa och vanemässiga på detta område. 

Pseudoklassicitetens stilideal har i senare tid varit 
föremål för så många undersökningar, att vi här icke 
behöva ingå på någon närmare analys av detsamma. Jag 
hänvisar t. ex. till Mjöbergs förträffliga utredning i hans 
arbete över Tegn&. i) Vi kunna här utan vidare övergå 
till att undersöka de pseudoklassiska beståndsdelarna i 
Runebergs ordskatt. 

1) a. a. kap. „Franskklassicitetens stil" och „'Höga' och 'ömma' 
ord". De flesta av de akademiska modeord, som användas av Rune-
berg, återfinnas även i Mjöbergs förteckning över pseudoklassiska ord 
hos Tegn&. 

17 
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Vi skola härvid först behandla de akademiska mode-
ord, som särskilt gåvo uttryck åt 1700-talets livsuppfattning. 
1 dessa ords användning och betydelse under olika tider 
röjes rätt mycket av olika epokers syn på livsvärdena. 
Med detta kunna vi väl icke här egentligen befatta oss, 
men vi kunna dock iakttaga, huru Runeberg kan ge några 
av dessa slitna ord ett helt nytt innehåll, medan andra 
försvinna ur hans språk, då den stämning och det inne-
håll, som under långa tiders bruk knutits till dem, ej 
längre har betydelse för honom. 

1700-talets filosofi var främst en levnadsfilosofi, som 
hade intresse endast för det rent mänskliga. Det var 
egentligen en resignationsfilosofi; därför synas dess ideal 
så små. Och helt visst låg det rätt mycket pessimism 
och förakt på bottnen av dess njutningslära. Bland aka-
demikernas älsklingsord finnas också många, som ut-
trycka ett visst likgiltigt förakt för människorna och deras 
strävan. 

Det har ofta påpekats, att dygd var centralordet inom 
den akademiska ordskatten. Ordet hade naturligtvis ett 
innehåll, som motsvarade tidens åskådning. ,,Dygden" 
var barmhärtighet, välgörenhet, bestod i att följa „hjärtats 
bud", såsom man ofta uttryckte sig. Den dygdiges verk-
samhet, som vanligen benämndes möda, skulle vara 
undanskymd och anspråkslös. Hjärtats bud voro lättare 
att följa för den, som åtnöjde sig med en enkel ställning 
i livet. Kring den dygdiges gestalt tecknas gärna ett 
idylliskt landskap, som dock för senare tiders barn synes 
ha en alltför trångt begränsad horisont. I detta landskap 
trivas ömheten, vällusten och sällheten; till det nå icke 
dårskapen, flärden och tidens villor. — 1700-talets upp-
fattning av dygden såsom någonting i hög grad resonne-
rat och överlagt har gett ordet dess färg — det väcker 
hos oss en föreställning om någonting trångt och smått. 
Atterbom har parodierat såväl den akademiska stilen som 
den akademiska livsuppfattningen i den onekligen väl 
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turnerade satsen: ,Och lef i mödan af din dygd!" (Smak-
bilder 1. Redbarheten, Ode). 

Ordet dygd har redan rätt tidigt synts Runeberg för-
åldrat. Vi finna det använt i Blåa bokens dikter elva 
gånger; i diktsamlingen av 1830 förekommer det endast 
en gång. Såsom exempel på Runebergs användning av 
ordet citera vi: 

— — — en prydnad för de bygder, 
Som med dess egna barn delt frukten af dess dygder. 

Namnsdagsverser (till Cathrina) 

Gode Ande! Blott af känslor bildad 
Du till dygd och sanning återför 
Och till känslor honom, då förvildad 
Han passionens heta eldspråk hör. 

Qvinnans skapelse. 

Och han möter dygden med sin lugna panna. 
Det ädlas seger. 

Kanske kunde det anses, att dessa citat antyda en 
utveckling hos diktaren. 1 det första är dygden alldeles 
1700-talsmässigtr  utilitaristiskt uppfattad  det talas sär- 
skilt om dygdens ,frukter". 1 ,Qvinnans skapelse" är 
den ett inre tillstånd, ett sätt att känna och tänka. 1 den 
sammanställning av dygden med lugnet, som möter i 
”Det ädlas seger", kan man se ett specifikt Runebergskt 
drag. Men om en analys än visar, att diktaren i ordet 
förmått inlägga ett i viss mån nytt innehåll, förefaller det 
dock för den omedelbara uppfattningen slitet. 

Möda användes i några dikter i Blåa boken i sin 
under 1700-talet stereotypa betydelse, vilken framgår t. ex. 
av följande rader hos Leopold: 

Gör godt: var nyttig: lef i dina mödors minne! 
Då skall du, af din dygd, och Landsmäns aktning stödd, 
Gå ålderns dag emot, med oförfäradt sinne. 0 

rens flygt. 
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Hos Runeberg ha vi: 

om än tiggarstafven 
Skulle blifva dina mödors lön 

Budorden. 

— — Jag får då hoppas 
Att, förrän jag slutat mödans stig, 
Se dig åter — — 

Afsked till Frigga. 

Av de ord, med vilka akademikerna tecknade idyllen, 
återfinnas ej så få i Runebergs tidigare diktning. 

Dalen blev för akademikerna en symbol för den 
undanskymda, anspråkslösa ställningen i livet. Även hos 
Runeberg finna vi exempel på denna användning av 
ordet. Så i ”Barden": 

I dalens famn förflöt hans barndomstid. 

Detta betyder: han växte upp i anspråkslösa förhållanden. 
”Barndomsdalen" var överhuvud en beteckning för barn-
domens stilla frid. ”Min barndoms dalar" talar Runeberg 
om i ”Barndomsminnen".1) 

Men ordet ”dal" som bildord tillhör också en helt 
annan stilart, den religiösa, bibliska. I denna betecknar 
ordet mörker, skugga. Runeberg har i Dikter I uttrycken 
usorgens dal" (På ett barns graf), ,jordens skuldbehöljda 
dal" (Lif och död), „ålderns kulna dal" (Till den ålder-
stegne). 

Med samma skiftningar i innebörden förekommer 
ordet ,,dal" i äldre diktning. Så ofta har det använts i 
symbolisk betydelse, att det åtminstone hos 1700-talsdik-
tarna nästan alltid tyckes bevara sin karaktär av bild. 
Ingen kunde ens för ett ögonblick misstaga sig på den 
symboliska betydelsen av fru Lenngrens dikt: 

Genom dalens stilla famn 
Denna källa tyst sig bryter . . . 

1) Jfr för övrigt kap. om  naturskildringen, sid. 35. 
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Hos romantikerna, särskilt hos Stagnelius, har ordet ,,clal" 
ofta sin bibliska innebörd, t. ex. i uttrycket ,,dystra sorge- 
dalar".  Ännu i senaste tiders poesi träffar man på ordet 
dal" använt på ett mer eller mindre tydligt symboliskt 

sätt, t. ex. hos Karlfeldt „saknadens dalar" (Längtan); 
,,kan sången nå upp, fast den ljuder i dalen" (Drömmen 
och lifvet). 

Hydda möter mycket ofta i Runebergs äldre dik- 
ter, både i dem som ingå i Blåa boken och i dem 
som publicerades i första samlingen. Senare använder 
skalden ordet mycket mindre ofta, men helt försvinner 
det inte från hans språk. Här några exempel på använd-
ningen: 

Hys ej åtrå till den skörd, den hydda, 
Som din grannes hopp och sällhet gör. 

Budorden. 

Jag gick likväl så rik, så rik från dig, o hydda, 
Och så förhoppningsfull! 
Mig följde känslor, i din helga skugga grydda, 
Som låfte dar af gull. 

Den gamles hemkomst. 

Lilla fogel, hvarför byggde du 
Vid den stora vägens larm din hydda? 

Fogelboet vid landsvägen. 

Inflytandet från Franzéns förmänskligande, sentimentala 
åskådning av fågellivet yttrar sig i den senast anförda 
dikten även i användningen av ordet ,,hydda" om fågel-
boet. På samma sätt begagnar Franzén ord såsom „tjäll" 
och ,,hydda" (t. ex. i ,,Svalan"). 

I ,,Kung Fjalar" och Fänrik Ståls Sägner möter ordet 
,,hydda" ett par gånger, enligt vad det förefaller mig 
använt med medveten konst. I ,,Torpflickans" första strof 
markerar det sålunda idyllstämningen över skildringen av 
”den milda sommarqvällen", då lantmännen återvända från 
sitt arbete. Idyllstämningen är ju blott en villa, men i 
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denna första strof brytes den av intet; den är så blid 
och gyllene som om „Skördarnas" diktare drömt den. 
Och utom av ordet „hyddor" erinras vi av orden „da-
gens mödor" och ,,tjällen" om den fysiokratiska 1700-
talsidyllen. Först i andra strofen förnimma vi, huru tonen 
djupnar: idyllen är icke idyll, skörden är icke skörd. — 
I ,,Kung Fjalar" har ordet hydda" en liknande uppgift: 
detta ord, som för med sig en så utomordentligt stark 
stämning av stilla frid och ro, antyder freden, idyllen 
såsom motsats till det av kriget härjade landskapet; så i 
dessa fall: 

Från brända hyddor, härjade fält, i blod 
Ser kriget opp med mörker om pannan. 

Sång III. 

Ödebygder ärfde jag af fäder, 
Jag har skapat ett fruktbart land. 
Dessa tegar plöjde ej fordna männer, 
Dessa hyddor sågo min ungdom ej. 

Sång V. 

Sirligt och typiskt akademiskt är uttrycket ilen hyd-
dans son" likasom även „höga anors lån" i „Den femte 
Juli". 

Ordet tjäll har numera samma betydelse och samma 
stilprägel som ',hydda", ehuru i dess uppkomsthistoria 
synes skymta en särskild sida av 1700-talets intresseliv. 
',Tjäll" har ursprungligen betydelsen ,,tält". Sahlstedt 
översätter det med lltentorium (Lapporum)", Weste med 
,,tabernacle, tente, fig. ringa boning". Hos 1700-talets 
författare och även hos Atterbom, som ju var en lärd 
man, är tydligen betydelsen „tält" fullt levande, ehuru det 
mycket ofta användes figurligt i samma betydelse som 
hydda". Fru Nordenflycht talar om „detta ädla, såta 

par, som skola der upresa tjäll". i)  Den rika använd- 

Qvinnl. Tankesp., s. 63. 
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ningen av ordet synes stå i förbindelse med 1700-talets 
intresse för ociviliserade folk och förhållanden. 1700-talet 
var resebeskrivningarnas glanstid. Och hos författarna 
spordes en stor lust att söka ge dikten friskhet genom 
användningen av motiv från fjärran länder. Hos Voltaire 
förekomma sådana ofta, väl icke alltid valda av rent konst-
närliga skäl. Inom svensk diktning skattar Franzén i 
,Emeli eller En afton i Lappland" åt denna riktning, 
som kanske också i någon mån står bakom Lidners vers 
”Från Nova Zemblas fjäll till Ceylons brända dalar". 
Detta intresse för det exotiska, det avlägsna, är en av de 
vägar, längs vilka romantiken smyger sig in i pseudo-
klassicitetens befästa läger. — Vi böra dock tillägga, att 
ordet ,,tjäll" i de -äldre bibelöversättningarna användes 
överallt, där den nya har ,tält". Detta främjade naturligt-
vis mycket användningen av ordet. 

Hos Runeberg har „tjäll" samma betydelse och samma 
frekvens som hydda". Det förekommer naturligtvis oftast 
i ungdomsdikterna; sedan minskas frekvensen, men ordet 
finnes dock fortfarande kvar i Runebergs språk. I Blåa 
boken och Dikter I finnes det tillsammantaget tolv gån-
ger, i Dikter II en gång, i tredje samlingen dikter tre 
gånger, en gång i ',Kung Fjalar" och tre gånger i Fänrik 
Ståls Sägner.  Ex.: 

Går till sorgens tjell att göra godt 
Budorden. 

Om stormar gny mot tjället, 
Det intet gör, 
Blott lugnet bor i stället 
Der innanför. 

Vallgossen. 

— der står tjället, 
Som förr min vagga bar. 

Den gamles hemkomst. 
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Kom, bygg ditt bo hvar sommar 
Invid mitt tjäll ännu. 

Till en fogel. 

Ett sken af mattad purpur gjöts kring bygderna och tjällen. 
Torpflickan. 

Av akademiska ord, vilka stå i samband med skild-
ringen av de milda, sentimentala själsrörelser 1700-talet 
älskade, möta hos Runeberg följande: 

Hjärta; ordet har i några fall den specifika betydelse 
det hade i den akademiska diktningen, d. v. s. det var 
utpräglat känslosamt. Det var såsom Mjöberg påpekar 1), 
Lidners älsklingsord, och det har en viss bismak av 
känslofråsseri. Hos Runeberg har jag antecknat följande 
exempel: 

Ack skulle icke de — — — 
I smärtans evighet sitt hjerta ha till tröst 

Försynen. E. S. (Blåa boken). 

0, hur säll är menskan blott 
Med sitt hjerta och naturen! 

Sommarnatten. 

Vällust betecknade uncle'r äldre tid öm, glad rörelse 
utan sensuell karaktär. Så är ordet använt av Runeberg 
i ,,Försynen": 

0 nej! min hulde Gud, du mindre vällust njuter 
Af dina solars prakt, af glansen i din höjd, 
Än af en glädjetår hos tacksamheten röjd. 

Mycket typiskt är det också i ,,Till min sparf": 

Hans vällust är den tacksamhet, han höjer, 
Den sällhet, som han gaf. 

1) a. a. sid. 256. 
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I ”Svartsjukans nätter" användes ordet i en modernare 
betydelse: 

— — — då min kyss 
På hennes läppars vällustbädd försof sig. 

Fjärde natten. 

Men i samma dikt möter ordet även i den äldre be-
tydelsen: 

— — då ögat, glömskt 
Af skymningen, af fasorna och striden, 
Med barnslig vällust ser på stjernan blott 

Tredje natten. 

I ”Chrysanthos" har det fått en alldeles särskild och 
ny prägel: 

Och hans sinne smälte än i vällust 
För hvart enda ljud af modersmålet, 
Den Hellenska tungans harpotoner. 

Här har Runebergs konstnärslidelse och konstnärsglädje 
gett ordet dess bitoner; vi höra skaldens glädje över det 
ädla material han arbetar med. 

Säll hör till de ord, vilka vi oftast finna i Runebergs 
tidigare diktning. i) I tredje samlingen dikter förekommer 
det även flere gånger, och i „Kung Fjalar" uppbär det 
stämningen i några av de starkaste stroferna. Vi kunna 
iakttaga, huru ordet under olika tider får olika bitoner 
hos Runeberg. — Naturligtvis har ”säll" även för olika 
författare och olika epoker olika betydelse. Ordet hör i 
eminent grad till dem, vilka såsom ett genomskinligt 
medium låta olika livsuppfattningar, olika lyckoideal skimra 
igenom. Det återger 1700-talets materialistiska, utilita-
ristiska åskådning: 

Ty vara säll, det är at vara nöjd. 
Kellgren, Jordens skapelse. 2) 

Sammanräknat icke mindre än 80 ggr i Blåa boken o. Dikter I. 
Saml. skr. II, sid. 73. 
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Den fred med eder hand, fil hennes (Sveas) sällhet, knöt. 
Kellgren, Drottning Christina, 1: 1. 1) 

I andra fall återger det den epikureiska, mera sinnligt 
färgade lyckodrömmen, såsom då Creutz i ,Atis och 
Camilla" talar om att „känna sällt". Hos religiösa för-
fattare framträder ordets frändskap med salig: Frese talar 
om ,de sälla landen" 2); hos Kolmodin läsa vi: 

Säll then och tusend säll, som honom (Gud) får till gäst. 3) 

Det speglar Almquists extatiska känsloliv: 

han satt så häpen och säll som ett barn vid porten till Guds 
rike. 4) 

Det kan också återge den åskådning, som ser den 
högsta lyckan i en rik, full utveckling och spänning av 
krafterna. Så hos Rydberg i ,Dexippos": 

Ty din misskund, höge Fader, lät oss i en säll minut 
Med en gudingifven barnlek plåna seklers nesa ut. 

I belysning av dessa exempel framstår Runebergs 
användning av ordet klarare. En om 1700-talet erinrande 
epikureisk, utilitaristisk åskådning med en bismak av sen-
timentalitet eller sinnlighet synes framträda i följande 
exempel: 

Lugn trefnad öfver alt hvarenda menska säll. 
Namnsdagsverser (till Cathrina; i Blåa boken). 

Hur stämmer ej naturen 
Med hvarje sällhet, i vårt hjerta buren ! 

Mina dagar. 

a. a. I, sid. 166. 
Verlds. dikter, sid. 174. 
Biblisk Qvinnospegel I, sid. 23. 
Grimstaholms nybygge, s. 22. 
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0 hur säll är menskan blott 
Med sitt hjerta och naturen! 

Sommarnatten. 

Ser du anden, som för stäfven 
Flyr med ungarne i säfven, 
Arm och blottad, och derunder 
Dock så säll. 

D:o. 

Hur säll jag lefde i min oskuld då, 
Lik morgonstundens första fläkt i dalen 

Barndomsminnen. 

Och hennes blick, så yster förr, 
Var nu med stilla vemod fäst 
På tufvan, der förleden qväll 
Hon vid min sida satt så säll. 

Mötet. 

Minns du sällhetens stunder än? 
Lunden grönskade, fogeln sjöng, 
Och ditt kärleksfulla tempel 
Var den doftande kullen. 

Vaggsång för mitt hjerta. 

1 Dikter 1 finna vi också ett par gånger avledningen 
besälla, som Runeberg, enligt vad Estlander visat, har 
funnit hos Stagnelius. ,,Besälla" finnes i den av Stagne-
lius starkt påverkade dikten ,,Till trånaden" samt även i 
,,Till min spad". 

1 ,,Svartsjukans nätter" användes säll särskilt ofta 
och betecknar vanligen kärlekens lycka, rätt sinnligt upp- 
fattad: 

. . . . djup af sällhet, stund 
Och evighet tillika, då min kyss — 
På hennes läppars vällustbädd försof sig. 

Fjärde natten. 

Den stund, då jag var säll, fastän bedragen. 
Andra natten. 
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I ,,Elgskyttarne", alltså under den mest realistiska 
perioden, använder Runeberg någon gång ordet på ett 
helt annat sätt: sålunda skildrar han huru Ontrus satt 

drucken och säll och såg på de fallna kamraternas hvila. 

Här närmar sig således Runebergs användning av 
ordet den moderna eufemismen ,,säll". Det är den för 
början av 30-talet karakteristiska motviljan mot ord, vilka 
företrädesvis tillhöra den högre stilen, som tagit sig ut-
tryck i denna ironiska betydelse hos ,,säll". 

Senare användes ordet åter allvarligt; så t. ex. i 
”Chrysanthos": 

Så med hednisk färg, men christlig värma, 
Målande sin sälla hembygds fägring . . . 

En lycklig 
Fader lyfte dig, hvarhelst du föddes 
På sin arm och drömde sälla drömmar. 

I dessa fall är ordet avsett att väcka litterär stämning, 
erinringar om antik poesi. I det första citatet kan det 
betraktas som ett slags homeriskt epitet: det motsvarar 
det grekiska ordet ycizaes, vilket användes även för nejder 
och städer. Det senare citatet erinrar oss om Odysseus' 
hälsning till Nausikaa: utrefaldt lyckliga då din fader och 
vördade moder". 1) Den grekiska texten har även här 
ordet iudtxaces. Ordet ,,säll" med dess gammaldags prägel 
synes mig i ,,Chrysanthos" vara av synnerligen god verkan. 

Ännu vackrare är ordet användt i ,,Kung Fjalar": 

Kanske höjdes af vårens vindar 
Säll en bölja mot morgonens sol; 
Sjönk tillbaka och födde 
Dig ur skimrande skummets ljus. 

Sång II. 

1) Lagerlöfs övers. 
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Vårens vindar förde mina segel 
Utan syfte på ändlös ban, 
Solbelysta, jublande vågors skuldror 
Lyfte högt min sällhet mot Gudars hem. 

Sång V. 

När ger ordet uttryck åt en rent mänsklig kraft- och 
lyckokänsla av en antik höghet, som lyfter sinnet ,,mot 
Gudars hem". — Vilken utveckling av personligheten för-
utsätter ej denna utveckling av betydelsen hos det ord, 
som för Runeberg synes beteckna den högsta lyckan! I 
ungdomsdikterna uttrycker „säll" en osäkert, osjälvständigt 
fattad känsla, som än är färgad av sentimentalitet än av 
sinnlighet, i „Kung Fjalar" en titaniskt hög och mäktig 
känsla, som är ett jubel över att känna alla livets krafter 
slå ut i blomning. — Men det finnes hos Runeberg ännu 
en högre utveckling, och ordet „säll" får bära allt Säg-
nernas etiska patos: 

Sälla må vi väl oss prisa 
Om vi falle, om vi blöde 

säger Christstj ernin i „Fältmarskalken". 
Ett ord, som i ungdomsdikterna svarar mot „säll" 

men inte genomgår en likadan utveckling är ordet öm. 
— „Öm" är ett av gustavianernas älsklingsord. Ännu i 
medlet av 18:de århundradet tyckes det emellertid ha haft 
en väsentligen annan betydelse, betytt ömtålig, grannlaga, 
eller något som ligger någon om hjärtat; t. ex. „en så 
öm sak Religionen är" (Sv. Merkurius 1755, I: 242). Creutz 
och gustavianerna använda ordet företrädesvis då det är 
fråga om erotik; t. ex.: 

Ack Daphne! hvilken gruflig plåga, 
At visa köld och känna ömt! 

Daphne (Creutz Vitterhetsarbeten s. 48.) 

De ömma lågors vård, hvaraf mit lugn berodde. 
Drottning Christina (Kellgren a. a. 1, s. 170). 
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För Franzén är öm" ett älsklingsord; det uttrycker 
förträffligt hans sentimentala, från sinnlighet långt ifrån 
fria känsloliv: 

Öm och menlös lekte dufvan 
Uti edens lund. 

Menniskans anlete. 

Flicka, för att kunna röra 
Var oskyldig och var öm. 

De tre behagen. 

Det beror kanske på inflytande från Franz&I, att ordet 
förekommer så ymnigt i Runebergs tidigare diktning, såväl 
i Blåa boken som i första samlingen dikter. (Blåa boken 
10 ggr, Dikter I 13 ggr.) 

Ömma Frigga! 
Afsked från Frigga (Blåa boken). 

Och stötte så i gruflig hamn 
Den ömma Emma ut. 

Emma (Blåa boken). 

Du, ömma flicka; skall min glädje dela. 
Mina dagar. 

Intet vänligt budskap föres 
Till den ömma flickans öra. 

Den älskande. 

I dessa fall betecknar ordet erotiskt färgad stämning; det 
användes emellertid också i en annan betydelse, i över-
ensstämmelse med modernt språkbruk, d. v. s. om varma 
men icke erotiskt betonade känslor: 

Och din ömma vård för dem försköna 
Lifvets tyngd och ålderns vinterdag. 

Budorden. 
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Denna betydelse är egendomligt nog vanlig i ,,Svart-
sjukans nätter". Jag skall icke vidare uppehålla mig vid 
ordet i denna användning, då den är den moderna, van-
liga, och Runeberg icke heller har gett ordet någon 
särskilt personlig prägel. Möjligen är dock sammanställ-
ningen med dugn" i ett fall av ett visst intresse; sinnet för 
skönheten av denna lugna ömhet är kanske karakteristiskt 
för Runeberg. Det heter i „Julkvällen" (den lyriska dikten): 

— —  så öm, så lugn 
Hon ledde gossen närmre ugn. 

En särskild grupp bilda orden dåre, flärd, villa, 
yra. Härden, villan, yran betecknade dårens verk. Med 
dessa ord karakteriserade den akademiska skalden gärna 
det, som ej fick rum i hans idyllvärld. Då han spelade 
den dygdige vises roll lät han dem beteckna det, som 
hänförde sig till den toma glansen och det toma njut-
ningslivet på samhällets höjder. ,,Flärden af verldslig 
ära" talar Leopold om. För fru Lenngren är ,,flärd" 
synonymt med fåfänga. Men mycket ofta fingo dessa 
ord också karakterisera alla de människornas fåfänga 
ideella strävanden, som nyttighetstidevarvets män betrak-
tade med pessimistiskt förakt. Betecknande är t. ex. denna 
strof hos Leopold i ,,Predikaren": 

Betrakta dårens lott, hvars sista dar försvinna, 
1 nya trängtningar och än ej fyllda hopp. 
Så steg, i vildens bröst, en dag begäret opp, 
Att horisontens gränsor hinna, 
Som, alltid lika stor, vek undan för hans lopp. 1) 

Framför allt är det sitt ogillande av all brist på vis själv-
behärskning som 1700-talet uttrycker i dessa ord. 

Det är den vises konst att göra nöjens val, 
Och dårens fall, min son, att ingen lust förskjuta 

1) Jfr med detta den romantiska och moderna uppfattningen av 
samma motiv i Wecksells „Fogeln" (Der sitter en liten fogel — på 
hafvets vilda strand). 
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säger Leopold. Och fru Nordenflycht predikar: 

Omåtlig lust til denna Flärd 
Är det som gör vår onda Werid. 

Härmed övergå vi till behandlingen av de enskilda 
orden av denna grupp. Vi kunna konstatera, att Runeberg 
i några av dem inlägger ett väsentligen nytt och eget 
innehåll. 

Dåre användes endast i Blåa boken: 

Fåfängt på en tummelplats för dårar 
Skall jag söka lugn och sällhet än. 

Afsked från Frigga. 

I förbigående kan anmärkas att ordet „tummelplats" 
också hörde till de akademiska stereotyperna. Vi finna 
det använt även av Franzén, som talar om Finland såsom 
en „tummelplats för tidens grymma villa" (Finlands upp-
odling). 

Härd förekommer rätt många gånger hos Runeberg, 
och får ofta en starkt personlig klang. Det blir ut-
tryck för det, som ligger långt från livets centrum, för 
den tomhet, som fyller människornas liv och som han 
föraktade av hela sin instinktsäkra naturs djup. Det finnes 
ett annat ord, i hög grad karakteristiskt för Runeberg, 
vilket uttrycker detsamma med en annan skiftning, med 
en glimt av humor, nämligen ordet ,,ståt". Till detta ord 
skola vi senare återkomma. Här följa några exempel på 
användningen av „flärd": 

Der växte upp, från flärden skild 
I enslig dal en flicka mild. 

Emma. 

Här är ordet helt konventionellt använt; bara det att 
flickan växer upp „i enslig dal" är nog att skilja hennes 
liv från flärden. 
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I „Den gamles hemkomst" ligger det redan annat 
och mera bakom ordet: 

Och nu, hvad för jag åter från den vida verlden? 
En hjessa tung af snö, 
Ett hjerta sjukt af lidelserna, mätt af flärden, 
Och längtande att dö. 

Ungefär samma innehåll har ordet i andra dikter i 
första samlingen: 

Sof, sälla ande, från flärden skild 
Och qvalen, 
Sof sött, som daggen om qvällen spild 
I dalen. 

Vid en väns död. 

Hur säll i vaggans famn du hvilar än, 
Hur obekant med villorna och flärden! 
Din bädd — af modershand bereddes den, 
Din ro — af syskon från den högre verlden. 

Öfver ett sofvande barn. 

Lycklig du, som flärden mer ej dårar. 
Till den ålderstegne. 

Flärden är inte bara någonting yttre, som man utan 
vidare kan göra sig fri från; den äter sig in i hjärtat, 
fräter och förstör. Ordet blir uttryck för en stämning av 
smärta.  Senare får det åter en annan skiftning; så i 
„Döbeln vid Jutas": 

Herr Doktor, flärd är mycket som vi dyrke. 

Här tyckes flärden stå såsom någonting innerst övervunnet; 
raden har något av den stämning, som icke sällan möter 
hos Runeberg, och som är besläktad med stämningen över 
Karlfeldts ord „nu kan jag le, ty jag har skådat döden". 
Den djupa resonansen bakom Runebergs ord förstå vi 
bättre, då vi känna ungdomsdikternas vittnesbörd om vad 
„flärden" en gång varit för honom själv. 

18 
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Ordet villan är i 1700-talets språkbruk nästan syno-
nymt med ,,flärden", men har kanske en starkare ogillande 
betydelse, betecknar ofta moralisk förvillelse, är ett eufe-
mistiskt namn för synd — t. ex. hos Nohrborg — ,,vi 
höre icke hans röst, vi löpe i vår villo undan". i) 1 denna 
betydelse möter ordet även i några av Runebergs dikter, 
t. ex.: 

Sky det rus, som mördar samvetsfriden, 
Med ett gift af villor och begär. 

Budorden (Blåa boken). 

Hvad, sådan verldens Gud? ack hvilken usel lära! 
Ja, ondskan diktat den, att mörkrets villor nära. 

Försynen, E. S. (Blåa boken). 

Hur säll i vaggans famn du hvilar än, 
Hur obekant med villorna och flärden. 

Öfver ett sofvande barn. 

Skygd mot villorna och mot passionen. 
Till den ålderstegne. 

Och villan djerf, passionen yr 
Långt från hans tysta rike flyr. 

Den gamle. 

En mera intellektuell innebörd har ordet i ,,Svartsjukans 
nätter": 

och jorden 
Står skälfvande i ljus och dag och ler 
Åt villan och phantomerna af mörkret 

Andra natten. 

. . . tanken, som i villans öknar famlar 
Tredje natten. 

Yra förekommer hos 1700-talets författare i två be-
tydelser: 1) passion, lidelse, fräckhet; 2) skaldens yra, in- 

1) Post, 341 sp. 
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spiration, hög sinnesstämning. Den förra betydelsen ha 
vi t. ex. hos J. G. Oxenstjerna i hans dagboksanteck-
ningar 1): 

Jag, som i denna sak min yra endast lydde — 

och hos Kellgren i ',Gustaf Wasa" 2): — 

Jag känner alt dit hat och din förmätna yra. 

Den senare betydelsen finna vi t. ex. i följande fall: 

Förtjusad af en helig yra 
Sjung vänskapens och Damons pris 3) 

Minsta kräk i kärr och myra . . 
Til en ny, högtidlig yra 
Eldas vid Zefirens röst. 4) 

I förbigående kan det anmärkas, att ordet användes även 
av Levertin i denna betydelse: 

sibyllan hörde i sitt bröst 
i stormande, gudomlig yra 
en silfversträngad jättelyra: 
den nya tidens siarröst. 

Sibyllans dröm (Nya dikter). 

Hos Runeberg förekommer ordet i båda betydelserna: 

Och missbruka ej mitt majestät, 
Ej lättsinnigt i en oblyg yra, 
Ej förrädiskt uti lögnens fjät, 

Budorden. 

Du, som lyssnat på min lyra, 
Sök ej skaldens höga yra 
I dess toners gång. 

Augustas romans i Julqvällen ". 
II, sid. 149. 
I, s. 28. 
Kellgren I, s. 285. 
Bellman: Fjäriln vingad syns på Haga. 
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Jämte sådana ord, som uttrycka 1700-talets uppfatt-
ning av livsvärdena, finnes det en mängd ord, vilka före-
komma ymnigt hos akademikerna på grund av att de 
synts dem särskilt högtidliga och poetiska. Det är i själva 
verket naturligt att en litterär riktning, för vilken det poe-
tiska låg i uttrycket, icke i uppfattningen, skulle utbilda 
en särskild poetisk ordskatt  det enkla, naturliga uttrycket 
måste översättas till poesins språk. Av dessa pseudo-
klassicitetens poetiska översättningar finna vi jämväl i 
Runebergs diktning en del. 

Karakteristiska för den akademiska poesin äro, såsom 
av Mjöberg framhållits, särskilt de talrika förbleknade meta-
forerna. Ett ord, som en gång använts i bildlig bety-
delse, användes så ofta på samma sätt, att det slutligen 
blev det stereotypa uttrycket för ett visst begrepp och 
upphörde att uppfattas som bild. Av denna art är en 
stor del av franskklassicitetens älsklingsord. Dessa bilder 
avspegla mycket ofta den antika världen: det var inom 
denna den pseudoklassiska skaldens fantasi helst rörde sig. 

Att personifikationen var en karakteristiskt pseudo-
klassisk stilegendomlighet har tidigare framhållits. Per-
sonifikationen stod naturligtvis i samband med den romerska 
mytologien, med hela den romerska uppfattningen, som 
gjorde egenskaperna till gudomligheter. Denna uppfatt-
ning har i poesins språk lämnat andra spår än själva 
personifikationerna, t. ex. den rika användningen av ordet 
tempel. De personifierade egenskaperna dyrkades i tempel. 
Vi komma även ihåg, att den stående dekorationen för-
franskklassicitetens skådespel visade en del av ett sådant. 
Det antika templet var sålunda städse till hands för den 
klassiskt bildade skaldens fantasi, och ordet användes 
mycket ofta. Ehrensvärd talar om nnöjets tempel". 1) 
',Smakens tempel hvilar på tvenne hufvudpelare ." 
yttrar Rosenstein. 2) Kellgren hyllar Gustaf III i orden 3): 

I, s. 201. 
III, s. 61. 
II, s. 19. 
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Odödlighet! för Gustafs dagar 
Jag ser dit tempel låtas opp. 

Hos Runeberg möter ordet, använt på ett liknande sätt, 
i följande fall: 

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

Till Frigga (Blåa boken). 

Mindre typiskt är det i ett par andra dikter: 

Då naturen suckar, då dess tempel skändas. 
Det ädlas seger. 

Och ditt (hjärtats) kärleksfulla tempel 
Var den doftande kullen. 

Vaggsång för mitt hjerta. 

En erinran om antiken innebär även ordet krans i 
sin bildliga betydelse. Om segerkransen, som antikens 
hjältar buro, erinra de i 1600- och 1700-talets litteratur 
ymnigt förekommande uttrycken ärans krans, dygdens 
krans. Hos Runeberg användes ordet på ett liknande 
sätt i följande fall: 

dikta, vid hvarje ny 
Eröfrad segerkrans, en annan, 
Vinkande ädlare än i fjerran. 

Till oron. 

Och äran står vid vägens slut med kransar, 
Och vinkar leende och kallar mig. 

Hvad jag är säll. 

Ack, mången grånat i ärans glans, 
Som fäst med glädje sin strålande krans 
På den femtonåriges hjessa, 
Om i byte han vunnit hans. 

Vilhelm von Schwerin. 
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— — ändtligt lösta ur ett hopplöst tvång, 
Se de med tjusning ärans kransar viras. 

Ad lercreutz. 

Vårens krans är ett uttryck, som ett par gånger mö-
ter hos Runeberg: 

Jag minns en vän  ack! till dess bröst 
Jag knöts med vårens krans; 

Minnen (E. 5.) 

Vårens krans blef bunden 
Lärkan. 

Uttrycket knyter sig till föreställningen om våren -- eller 
jorden — såsom en blomsterkransad gudomlighet. Rune-
berg har det antagligen närmast från Franz6i, jfr t. ex.: 
,,vårens krans, som jorden klär till brud" (Modren och 
sonen). 

Användningen av ordet aska i betydelsen ,,dödligt 
stoft" har sin grund i föreställningen om antika förhål-
landen. När greker och romare talade om de dödes aska 
var detta för dem ,,le mot propre" inte en litterär klisch& 
som det är i den pseudoklassiska diktningen. 

Ordet användes icke alldeles sällan av Runeberg: 

— — —  lefva i de blommor ur min aska skjuta. 
Den gamles hemkomst. 

Frid med din aska, skald från mitt fosterland! 
Färd från Åbo. 

I sekler ren hans aska bott derinne. 
Barden. 

— — grafven, 
Der en trogen ynglings aska gömmes. 

Idyll och Epigram n:o 7. 

I Sveas trygga jord hans aska gömmes. 
Adlercreutz. 
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Detta ord liksom det senast behandlade „krans" finna 
vi således i ungdomsdikterna och sedan i Fänrik Ståls 
Sägner. Detta betyder inte, att Runeberg under sin mog-
nads tid åter skulle ha närmat sig pseudoklassiciteten. 
Men föreställningskretsen är vidare i Runebergs senare 
dikter än i dem, som tillkommo under 30-talet. Han 
griper åter efter motiv och bilder, som ligga längre borta, 
men han gör det med en säkerhet och medvetenhet, som 
han ej egde i sin första ungdom. 1700-talets ädla retorik 
har icke för oss så helt mist sitt stämningsvärde, att icke 
ett ord som minner om den ännu kunde väcka stämning. 
Den doft av grekisk eller romersk hjältehistoria, som vilar 
över ,,Adlercreutz", beror också på ordvalet, på Runebergs 
geniala förmåga att genom ett eller annat ord med en 
viss biton suggerera fram en särskild stämning, ungefär 
så som tecknaren med ett eller par streck ger ett ansikte 
dess karaktär.  I „Adlercreutz" är ordet „aska" likasom 
„ärans kransar" förträffligt på sin plats. Men „aska" är 
knappast lämpligt i det lilla idyllepigramthet och inte 
heller i „Den gamles hemkomst". Däremot passar det 
bra i „Barden", som också eljes har en något retorisk 
karaktär, och i „Färd från Åbo" är det också väl använt 
i den högtidliga hälsningen ,,frid med din aska, skald .. .". 

Orden slav, tyrann, visa även åt vilket håll den aka-
demiska skaldens fantasi helst vände sig. I många fall 
beteckna de också helt enkelt en efterbildning i ord av 
de gamles sätt att uttrycka sig. Om tyrannens attribut 
spiran" och skaldens attribut ,,lyran" gäller detsamma. 

Betrakta vi förkärleken för orden slav, tyrann, spira ur en 
något annan synpunkt, synes det, som om vi i deras 
frekvens skulle se en återspegling av den frihetskänsla, 
som under 1700-talet växte allt starkare och som ständigt 
med längtan såg tillbaka till de antika republikernas tider. 
Inom den svenska litteraturen har denna frihetskänsla i 
Kellgrens diktning fått starka och övertygande uttryck. 
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Orden ”slaf", ,tyrann" möta ofta hos denne skald. Jag 
anför endast ett exempel: 

Skola edra helgade grafvar 
Trampas af tyranner och slafvar? 

Gustaf Wasa, II: 1. 

Hos Runeberg ha vi ordet slaf bl. a. i följande fall: 

Säg den böjde slafven att hans frihet knoppas 
Det ädlas seger. 

— — och han skådar eder, 
Slafvar, tyranner, ruiner och grus! 

D:o. 

Han sjöng — och slafvar glömde bojans tvång. 
Barden. 

Hög och låg och rik och fattig, kung och slaf, 
Alla bäfva för hans allvar, för hans makt. 

Lif och död. 

Flickans rosor och pokalens nektar 
Lifva sjuklingen och lifva slafven. 

Till den ålderstegne. 

Den fristad, vid hvars portar slafven lägger 
Sin börda ned och konungen sin krona. 

Svartsjukans nätter. 

Må slafven för sin Gud i stoftet ligga; 
Jag kan ej krypa, har ej lärt att tigga. 

Döbeln vid Jutas. 

Inga slafvar trampe kullen, 
Der den tappre bor i mullen. 

Munter. 

I dessa senast anförda rader möta vi en ornisskänlig fläkt 
av 1700-talsretorik. Överensstämmelsen med de kända 
raderna i Kellgrens kantat är påtaglig. Men det är man- 
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lig, äkta retorik, och den senare raden är så trohjärtat 
varm och Runebergsk, att de föregående, i Buss' mun 
ovant vackra orden även helt fyllas av dess värme. 

En något annan användning av ordet ,,slaf" före-
kommer även: människan betraktas, oberoende av sam-
hällsförhållanden och yttre omständigheter, såsom slav på 
grund av den inre ofriheten i hennes väsen. En sådan 
uppfattning tillhör naturligtvis inte 1700-talet ensamt, men 
det kan ej förnekas att den mycket starkt framträder under 
denna period; den hör samman med den pessimism, som 
medvetandet om naturlagarnas obeveklighet födde. 

1 Kellgrens ,,En stadig man" möta uttryck för denna 
pessimism, men än starkare tyckes Leopold ha känt den; 
ständigt framträder den i hans diktning, och om dess 
välde över hans själsliv vittna även vältaligt de talrika 
uttrycken för hans strid emot den förlamande förnimmel-
sen av människans maktlöshet i en av orubbliga lagar 
styrd värld. Tydligt, nästan doktrinärt uttryckt möta vi 
hans uppfattning av människans ställning i ,,Ode öfver 
begäret till ett odödligt namn": 

En slaf af tingens tvungna skick, 
Du skapar ej ett ögonblick 
Din verkningskrets och dina öden. i) 

Ett tillfälligt eko av denna pessimism möter i Rune-
bergs ungdomsdikt ,,Tröst": 

Och du sjelf är så fri 
Som ditt herrliga ljus, 
Och en verld är ditt hus, 
Men du ryms ej deri — 
Och ditt barn är en slaf ! 

I Höstaftonen" är ordet ,,slaf" uttryck för den vanliga 
religiösa uppfattningens pessimistiska syn på jordelivet: 

1) Samlade skrifter II, sid. 3. 



282 Runebergs poetiska stil. 

Ej skrämme då den dunkla glafven 
I engelns hand; 
Han krossar bojan blott, men icke slafven. 

Ordet tyrann möter ett par gånger hos Runeberg. 
Då den unge skalden i ,,Försynen" predikar religiös 
tolerans, använder han samma känsloargument, som upp-
lysningstidens skalder brukade: att Gud icke är en ',tyrann": 

Ack, är du den tyrann, som med ett tigerhjerta 
Drack sina söners blod, fann fröjd i deras smärta. 

Bedragne dödlige, du av en lära skryter, 
Som denne hulde far till en tyrann förbyter — — 

1 samma anda finna vi ordet använt av Leopold i dik-
terna ,,Det blinda nitet" och ,,Ett tillkommande". Sålunda 
säges det i den förstnämnda: 

Om blod af Himlen kan begäras, 
Om han af tårar fröjdas kan, 
För sjelfva afgrundens tyrann, 
Hvad återstår för sätt att äras? 1) 

1 ,,Det ädlas seger" knyter sig icke till ordet denna 
särskilda 1700-talstanke, men det verkar dock rätt aka-
demiskt; måhända möter här ett eko av 1700-talets poli-
tiska frihetspatos: 

Men med.  svärd till spira och med blod till krona 
Bland förtärda likar ses tyrannen throna. 

Det ädlas seger. 

1 dessa rader ha vi också ordet spira, vilket i ännu 
ett par fall användes metaforiskt i betydelsen ,,makt": 

Vinterns spira bräckte — — — 
Majsång. 

1) S. skr. II, sid. 17. 
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Yngling, bäfvar du för härjarns spira? 
Ungdomen. 

Ordet lyra användes i några dikter: 

För det ädla, bröder, skall min lyra stämmas. 
Det ädlas seger. 

Har jag ej skatter nog i mina händer, 
Min stämda lyra och min glada sång. 

Hvad jag är säll. 

Han tog farväl af hydda och af mor, 
Och gick med lyrans skatt ur barndomsdalen. 

Barden. 

Ej som jordens herrskarinna 
Af min lyra helsas du. 

Till lyckan. 

Lager förekommer i ,,Färd från Åbo", i ,,Nadeschda" 
och i ”Sveaborg" såsom symbol för ära. Särskilt i ,,Svea- 
borg" är det synnerligen effektfullt: 

O lif! Den man, hvars skuld det var 
Att denna tårflod rann, 
Engång den skönsta lager skar 
Som någon hjelte vann. 
Den svenska flottans största glans, 
Dess seger vid Svensksund var hans. 

Jämte dessa ord anteckna vi hos Runeberg även några 
andra av pseudoklassicitetens ,,höga"-  ord. 

Boja om politiskt förtryck: 

Hans lag är mörker, hans befallning boja, 
Det ädlas seger. 

Jämför med detta Leopolds ord: 

Vill han vi skola stå på våra fäders grifter 
Och le mot bojan blott och ropa: gif oss den. 
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Runeberg använder även orden „bojor", „fjättrar" på 
samma sätt som Stagnelius om materiens band. 1) 

Bloss användes om solen eller stjärnorna: 

det stolta bloss, af hvilket dagar tändas. 
Försynen. 

Var helsad blida sol ! ditt ljusa, sköna bloss 
Med Catharinas dag all glädje skänker oss 

Namnsdagsverser (Blåa boken). 

der nordens bloss sig tända 
Augustas romans i Julgvällen. 2)  

Pluralisformen solar kan måhända även anses främst 
tillhöra pseudoklassicitetens ordskatt. Dels tilltalade detta 
ord tidens sinne för det grandiosa, högtidliga uttrycket, 
dels står ordets användning i samband med tidens intresse 
för verldssystemet och 'dess lagar — även ordet verldar 
användes med förkärlek. Det är särskilt hos Leopold vi 
ofta finna dessa uttryck — jfr t. ex. „Försynen". Runeberg 
använder i sin dikt „Försynen" orden „solar" och „verldar" 
på samma sätt som Leopold. Samma ord möta vi i den 
högretoriska slutstrofen av „Det ädlas seger", och i ,,Till 
Frigga" lägger skalden „en gränslös verld med dess solar 
af guld" för den älskades fot. Sammanställningen „verld" 
och „solar" har Runeberg även i „Sveaborg" i några rader 
av storslagen retorik: 

Dock om sitt ljus, sin glans, en verld 
Utaf hans klinga fått, 
Om solar bleknat för hans svärd. . . 

Dvala användes om overksamhet, kraftlöshet. Så- 

Jfr sid. 231. 
Mj öb erg anmärker, a. a., sid. 249 att analogier finnas i bruket 

av fr. flambeau. 
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lunda förekommer det i ”Ode öfver själens styrka" av 
Gyllenborg: 

0, frihet, till hvad höjd har du ej själar drifvit! 
Ur dvalans mörka famn de skynda vid din röst. 

Fru Nordenflycht säger om sitt släkte: ”Det blef i mörker 
qwar och älskar nu sin dwala. 1) 

Hos Runeberg ha vi: 

Men då flyr hans dvala och hans vrede glöder 
Det ädlas seger. 

Och i sitt skal af lugn och dvala 
Kräla, en mussla, på ödets stränder 

Till oron. 

Glaf och glafven voro särskilt för 1700-talets upp-
fattning mera poetiska ord än svärd och spjut (orden an-
vändas än i den ena, än i den andra betydelsen). I de 
äldre bibelöversättningarna brukas „glafven" ofta; hos 
romantikerna finner man även ordet. Runeberg använder 
särskilda gånger orden llglaf" och ”glafven" i högtid- 
ligare stil: 

Tindra o tindra, 
Glaf i den kallas hand. 

Svanesång (Blåa boken). 

Se, af våld ej krossadt, och ej skrämdt af glafvar, 
Hvilar än det Ädla mellan blod och grafvar. 

Det ädlas seger. 

Ej skräm me då den dunkla glafven 
1 engelns hand. 

Höstaftonen. 

Fjerran på Morvens strand Dunkomar 
Bleknande bet min glafven med blodig tand. 

Kung Fjalar, sång 1. 

1) Qv. Tankesp., s. 17. 
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Och Gripenberg har sänkt sin segervana glaf. 
Adlercreutz. 

Grus betecknar hos Runeberg likasom överhuvud hos 
äldre diktare det jordiska överhuvud. Särskilt hos Wallin 
förekommer ordet ofta i denna betydelse, ”gruset och för-
gängelsen" talar han om.1) Även hos Franzén är det 
vanligt; t. ex.: 

Till dess menniskan ur gruset 
Hof sitt anlete i ljuset. 

Menniskans anlete. 

En direkt erinran om dessa rader möter hos Runeberg i 
”Qvinnans skapelse": 

Ingen varelse som ifrån gruset 
Liksom han sitt hufvud lyfte opp. 

Men även senare är ”grus" mycket vanligt hos Rune-
berg, särskilt då han anslår en religiös ton: 

Men blott mörker och grus 
Är det arf som han fått. 

Tröst. 

det bländsken, hvaraf gruset färgas 
Till den ålderstegne. 

Smitta användes om det jordiska som grumlar själens 
renhet; t. ex.: 

Samlar han det ädla, som låg gömdt i dem, 
Skiljer det från grusets smitta blott. . . . 

Lif och död. 

Ren från hvarje jordiskt minnes smitta. 
Svartsjukans nätter. 

Ordet hade överhuvud under äldre tid en mycket vid-
sträcktare användning än nu. Redan hos Spegel finna vi 

1) Religionstal, sid. 175. 
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uttrycket ,,syndsens smitta" i), och detta är sedan mycket 
vanligt i religiös stil under hela 1700-talet och antagligen 
även senare. Böttiger skriver 2): 

Störe tidens smitta 
Ej min barndoms tro. 

Storm användes ofta bildligt; t. ex.: 

Cathrina, skulle och dig ödets stormar hota. 
Namnsdagsverser (Blåa boken). 

Jag vill från stormen ila 
I en famn så öm, så varm. 

För ett faderlöst barn (Blåa boken). 

Och stormarne, krigen, 
Bekymren och sorgen, 
De känna ej stigen 
Till värnlösa borgen. 

Flyttfoglarne. 

Mot ödet, tiden, 
Mot stormen, striden 
Hur lugn är hvilan . . . 

Vid en väns död. 

Hvar storm af tiden re'n sig lagt. 
Den gamle. 

En ande, som i stormar höjts. 
Adlercreutz. 

Användningen av de stereotypa akademiska mode-
orden avtager med tiden mycket. I vissa av Sägnerna, 
särskilt ,,Sveaborg" och ,,Adlercreutz", förstärka dock några 
akademiska uttryck stilens retoriska prägel. För övrigt 

Passionspred., sid. 25. 
S. Skr., 2 : 254. 
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är det blott i Blåa boken och diktsamlingen av 1830 dessa 
ord förekomma så talrikt att de ha betydelse för stilfärgen. 
Jag har beräknat antalet av dessa ord till ungefär 240 i 
Blåa boken och första diktsamlingen tillsammantagna; efter 
1830 finna vi dessa ord använda endast 70 å 80 gånger. 

Orden dåre, tummelplats finna vi endast i de otryckta 
ungdomsdikterna; dygd, som i dessa anträffas 11 gånger, 
möter i diktsamlingen av 1830 1 gång; senare användes 
det alls icke av Runeberg. Orden tyrann, spira, boja, 
tempel, smitta användas icke efter 1830, medan orden villa, 
yra, storm, krans, aska, slaf, lyra, glaf, vällust efter 1830 
anträffas respektive 1 å 2 gånger. Ordet hydda, som före 
1830 användes ungefär 20 gånger, möta vi senare omkring 
10 gånger. Tjäll, under den första perioden 12 gånger 
använt, anträffas ungefär lika många gånger i diktningen 
efter 1830. Orden säll och flärd voro städse för Rune-
berg levande ord, vilkas betydelse utvecklades i enlighet 
med hans egen livsuppfattning. Dock minskas använd-
ningen av dem starkt med tiden. „Säll" förekommer efter 
1830 ungefär 40 gånger mot 80 under den första perioden; 
för „flärd" äro motsvarande siffror 2 och 7. „Vällust", som 
före 1831 använts 12 gånger, möter senare 1 gång, men 
innebörden av ordet har blivit personlig. Vi ha härvid 
att ihågkomma, att före 1831 endast en bråkdel av Rune-
bergs diktning hade tillkommit. 

I Runebergs första diktsamlingar finna vi även några 
av de akademiska omskrivande uttrycken: Fjädersegel före-
kommer i n Fogelboet vid landsvägen", dagens stjerna i 
nDet ädlas seger", luftens skaror i nVallgossen", fjärdens 
skaror i nTorpflickan", sångarinnor i skogens toppar i 
”Den väntande", luftens fjäderklädda barn i nSvartsjukans 
nätter", böljans tropp i idyllepigrammet nSommarnatten". 

 I Sägnerna möter det vanliga uttrycket steppens son. 
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Nyklassicistiska ord. 

Ett ord, som har en alldeles särskild plats i Runebergs 
språk är ädel, nyklassicitetens karakteristiska ord. Ordet 
hör till dem, som den nuvarande tiden är benägen att 
betrakta som skematiska, och helt visst är det icke ett 
ord, som en starkt individuell karakteristik betjänar sig 
av. Dock kan jag för min del icke anse det uttryckslöst 
och tomt. 

Runeberg har visserligen i många fall använt ,,ädel" 
helt konventionellt. I „Elgskyttarne", ,,Hanna" och ,,Jul-
qvällen" använder han det sålunda som stående epitet 
framför de uppträdande llståndspersonernas" namn: han 
talar t. o. m. om ,,den ädle befallningsman". Här ha vi 
väl anslutning till äldre officiellt skriftspråk, till det gamla 
bruket att ställa ordet framför titlar och dylikt. 

Men i de flesta fall har dock ,,ädel" hos Runeberg 
etiskt innehåll; så i uttrycken ,,ädla sår" (Löjtnant Zid&I, 
Soldatgossen), ,,dödens ädla skördar" (Veteranen). Särskilt 
i ,,Löjtnant Zid6-1" — ,,och föllo de alla för ädla sår — 
förrn någon dem sprang förbi" — tycker man sig förnimma 
något av den etiskt betonade skönhetsglädjen i den gamla 
grekiska krigarhymnen ',Härlig är döden när modigt i 
främsta ledet du dignar. . . ." 

Etiskt värdesättande är ordet även i ',Molnets broder": 

Trefalt hell den ädle, som du fostrat 
Till förtrycktas värn och armas bistånd! 

Men den ädla flickans tårar glänste 
Och hon tog den fallnes hand och sade: 
Ej med klagan skall ditt minne firas. . . . 

Detsamma är fallet i ,,Döbeln vid Jutas": 

Den ädla, tappra, varma generalen. 

Välan då, ädla folk, till strid, till slag. 
19 
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Om den unga, varmhjärtade och tappra von Blume 
användes ordet även och jämväl om Vilhelm von Schwerins 
ideala gossegestalt: 

Gud skydde den ädle gossen, 
Han för armeer en gång. 

Ädel" hänför sig i Runebergs språk dock icke endast 
till mänskoskildringen. I „Det ädlas seger" har skalden 
med en idealitet av Schillersk anstrykning besjungit be-
greppet „det ädla". 1) I ,,Till oron" drömmer den unge 
diktaren vid varje vunnen segerkrans om en ny „vinkande 
ädlare än i fjerran". I ,, Björneborgarenas marsch" säges: 

Ädlaste mål 
Oss lyser på vår bana 

„Ädel" är visserligen ett ord, som överhuvud alltför 
ofta brukats och missbrukats, och helt visst gör även 
Runeberg sig skyldig till missbruk, men det är dock ett 
väsentligt drag i hans lynne, som tagit sig uttryck i an-
vändningen av detta ord. Att det förekommer så ofta 
förklaras delvis genom inflytandet från den antika konsten. 
De flesta författare, som påverkats av antik konst och antik 
anda, ha brukat ordet „ädel" — så Ehrensvärd, så Tegnér 
och Viktor Rydberg, så även Schiller och Goethe — alla 
som berörts av nyklassiciteten. Sina djupaste konstnärliga 
och intellektuella intryck har även. Runeberg mottagit 
från antiken. Det har ofta sagts — och med full rätt — 
att detta inflytande var intrycket av någonting väsens-
besläktat. Det är Runebergs sinne för rena proportioner, 
vördnaden för etisk höghet, som framträder i hans för-
kärlek för detta ord. Särskilt då det användes om gestalter 
som Molnets broder — ynglingen med kungapannan — 

1) Jfr Söderhjelm, a. a. I, sid. 337: „— — — Schillers ton, 
som finnes i 'Det ädlas seger' -- — —". 
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eller Vilhelm von Schwerin synes det bli uttryck för 
den antikartade, estetiskt aristokratiska människouppfatt-
ning, för vilken yttre skönhet är ett uttryck för etisk 
höghet och som i eminent grad uppfattar den etiska 
renheten såsom skönhet. Ty det synes mig, att ordet 
”ädel" innerst och egentligast betecknar en förening av 
inre och yttre skönhet. 

Ordet hjälte, Tegnérs favoritord, har ungefär samma 
stilfärg som llädel", men är måhända ett grand mera 
pompöst. Det förekommer ett antal gånger hos Runeberg, 
men en större förkärlek för detsamma röjer han ej. Dock 
har hans användning av ordet vissa karakteristiska drag. 

Ytterligt sällan ger Runeberg sålunda hjältenamnet 
åt en gestalt, som han vill ställa konkret och levande för 
vår fantasi; han sparar det för redan halft förbleknade 
sägengestalter. ,,Fordna tiders hjeltar", hjeltar like flyk-
tade tiders" nämner han i ,,Kung Fjalar". Morannal 
manar sina söner att gå ,, på hjeltars ban i spår, som 
trampats af Finjuls ätt". Den gamle granadören sjunger 
om ,, hjeltar gömda nu i grafven, bragder halftförgätna 
re'n". Och Duncker, vars gestalt stiger fram som ett 
strålande minne, får epitetet „hjälten". Sålunda har detta 
ord hos Runeberg en viss romantisk prägel: det blir 
uttryck för det förgångnas poesi; hjältenamnet är minnets 
gloria kring gestalter, som gått in i sägnernas värld. 1) 

1) Denna innebörd har „hjälte" icke för Tegn6-, som mycket ofta 
använder det om Frithiofs konkret tecknade gestalt och t. o. m. om 
levande personer, t. ex. Karl Johan. 
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Romantiska ord. 

Romantikens älsklingsord äro givetvis av helt annan 
karaktär än pseudoklassicitetens; framför allt ge de uttryck 
åt intressen, vända åt ett helt annat håll. 1700-talets filosofi 
var levnadsfilosofi, vände sig mot människornas värld; 
romantikens filosofi var en naturfilosofi, som ville famna 
hela världen, utplåna gränserna mellan organiskt och 
oorganiskt, se enheten i allt. Gränserna vidgades åt alla 
håll; diktningens rike blev oändligt stort. Om ',dalen" är 
symbolisk för pseudoklassicitetens världsbild, så rymmer 
romantikens värld både himmel och avgrund. För att 
behärska detta oändligt vida rike tog diktaren alla medel 
i anspråk. Medeltidens diktning och folkvisan, bibeln 
och en på ett nytt sätt uppfattad antik fingo lämna sina 
skatter av uttrycksmedel i diktarens hand. Både diktens 
intressesfär och diktarens uttrycksmedel blevo större och 
rikare. Det gåtfulla och undermedvetna i människosjälen, 
alla de makter som pseudoklassiciteten i stolt överskattning 
av det mänskligå förnuftet ej velat erkänna, blevo föremål 
för diktarens intresse. Tillika blev naturskildringen oändligt 
mycket rikare. Men i sin nyvaknade glädje över naturens 
skönhet iakttogo romantikens skalder den med en blick, 
som var alltför bländad för att den skulle kunna se exakt; 
naturskildringen blev ofta mera praktfull än sann. De 
målade helst med spektrums djupaste och rikaste färger, 
purpur och saffran, och de göto över tavlan en glans 
av ädla metaller och ädla stenar. Tillika har romantiken 
en stark dragning mot det exotiska, dels därför att det 
avlägsna och främmande är egnat att sätta fantasin i 
rörelse, dels kanske därför att skaldens förkärlek för det 
praktfulla ej behövde råka i alltför svår kollision med 
hans sanningskärlek, då han förlade sin skildring till ett 
avlägset fjärran. Romantiken hade en stor förkärlek t. o. m. 
för ord av främmande klang; dessa hade förmåga att väcka 
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de dunkla, svävande stämningar nyromantiken älskade. 1) 
Och tillika motsvara dessa främmande ord den nyroman-
tiske skaldens förkärlek för det lärda, det vetenskapliga. 

Alla dessa intressen avspeglas i den romantiska skolans 
ordskatt. Även i Runebergs dikt möta vi en del specifikt 
nyromantiska ord. Men Runeberg hade tidigt ställt sig i 
medveten opposition till den nya skolan, och särskilt 
ogillade han de yttre, såsom han ansåg mekaniska medel, 
med vilka den ville nå poetisk verkan; han undvek nog 
i någon mån de romantiska orden. Ordförrådet ger där-
för en långt ifrån exakt bild av Runebergs ställning till 
romantiken  det romantiska hos honom är huvudsak- 
ligen av inre art. Detta bör åter framhållas särskilt därför, 
att pseudoklassiciteten, vars inflytande på Runeberg dock 
var av långt mindre betydelse, i hans ordskatt avsatt nästan 
lika stora spår som romantiken, varför en jämförelse 
mellan de båda riktningarnas inflytande på ordvalet ger 
en oriktig bild av deras verkliga betydelse för Runeberg. 

Orden eter, kaos och harmoni äro karakteristiska för 
den nyromantiska diktens världsbild. De två första ge 
uttryck åt diktarfantasins expansionsbehov, lust att röra 
sig fritt i världsrymden. Och harmoni, det var nyroman-
tikens, den Schellingska filosofins centralbegrepp och 
diktens centralord. 

Verkan av ordet eter beror dels på den föreställning 
om någonting sagolikt skimrande, som knyter sig till ordet. 

 ,På vårt språk Aether är et ting, som mycket glimmar 
Och altid ifrån sig utsänder ljusa strimmar", heter det 

1) I sin uppsats „Om Andelige Poemer och huru de böra dörrmas" 
ger redan Kellgren ett genialt bidrag till förståelsen av den poetiska 
uppfattning som blev nyromantikens. Han yttrar bl. a.: „at äfven sjelfva 
ljudet af främmande och obestämda ord, såsom Golgatha, Gethsemane, 
Zion — Vintramparn, Purpurmatken m. m. hafva för en Christen en 
viss harmoni, som tränger til hjertat; et heligt rörande behag, i syn-
nerhet för den, som intet tydligt begrep dermed förbinder". 
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hos gamle Spegel i „Guds Werk och Hvila" (s. 38). Dels 
beror åter ordets verkan på att det väcker föreställning 
om oändligt vida rymder bortom jordens luftkrets; detta 
är det i djupare mening romantiska hos ordet: det blir 
bild för romantikens dragning mot det transcendenta. 
Ett par exempel på ordets användning hos de egentliga 
romantikerna må här anföras: 

Blåa ether, dig jag vill betrakta! 
Stjernor, vinken glimmande, när sakta 
mina veka blomsternerver domna 
och till mull min fromma fägring byts. 

Atterbom, Liljan. 

Och fri, som du, skall Psyche fara 
Till andeverldens ether blå. 

Vitalis (S. Skr., s. 32). 

Då Runeberg i „Lärkan" skildrar ett liv i full överens-
stämmelse med det romantiska idealet har han flere gånger 
användning för ordet ,ether": 

Lycklig den, som inga 
Hårda bojor tvinga 
Att den fria etherns rymd försaka.. . 

Blott med solen följa 
Öfver land och bölja 
Än till Söderns hem och än till Nordens; 
Kyssas först i dalen, 
Sen i ethersalen 
Sjunga känslans salighet och jordens. . 

— I förbigående kunna vi anmärka, att Leopold tidigt 
upptäckte den gryende romantikens förkärlek för etern, i 
det han benämnde Per Enebom etherns son och englars 
tillkommande broder". 

Några andra exempel på ordets användning hos 
Runeberg kunna även anföras: 
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När han fjällets fria hjessa hunnit 
Och af ether svalkas ofvan skyn. 

Till den ålderstegne. 

Han (anden) är ej fri i etherns ljushaf 
Svartsjukans nätter. 

Farväl du höga drott, som evigt ung 
Din eldvagn genom etherns rymder åker. 

D:o. 

Kaos hör till de ord, som romantiken upptagit från 
antiken. Pseudoklassiciteten hade knappast i sin världsbild 
rum för ett kaos — innan revolutionen lärde dess sista 
representanter att använda ordet. Sålunda finna vi det 
hos Leopold i ”Ode öfver begäret till ett odödligt namn", 
tydligen skriven under intrycket av revolutionshändel-
serna (1790): 

Europa er sin dyrkan svär, 
Men sen, då I den tryggad njuten 
Den jord, som edra tempel bär 
Af böljan och vulkanen bruten! 
Hvad var hon för sex tusen år? 
Om hon till chaos återgår 
Att nya haf och stränder föda, 
Hvem bergar då de brutna vrak 
Af edra storverk, eder smak 
Och edra tretti seklers möda? 

Hos romantikerna finna vi ofta ordet: 

Hur ljusets krafter öfver vattnen tåga 
chaos' natt och tidens födsel-år. 

Atterbom. Epilog till Phosphoros. 

Stagnelius använder — karakteristiskt nog — med för-
kärlek ordet ”chaos" t. ex.: 

Naturen för min syn till Chaos återvänder. 
Cydippe (II, 25 ed. 1868.) 
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Hvad är jag sjelf? Ett kaos-vatten blott. 
Martyrerna (I, 490). 

Hos Runeberg ha vi ,chaos" i följande fall: 

Och en tid skall komma då basunen ropar, 
Och då rymden samlar sina stjernehopar, 
Och åt vanskligheten och åt chaos gärdar 
Välden, som fyllde det herrliga blå. 

Det ädlas seger. 

Och ej murknar det träd, 
Som i chaos du ställt, 
Fast det byter om drägt. 

Tröst. 

Och under glädjesånger ville jag 
Mig segrande i djupets Chaos störta. 

Svartsjukans nätter IV. 

Ordet harmoni betecknar hos nyromantikerna själva 
världsalltets väsen, den enhet i allt, som den benådade 
och invigde skulle fatta. Mycket typiskt är ordet använt 
av Geijer i ,Brages harpa": 

världsharmonien slår an i ditt bröst, 
och med en kör, för ditt sinne otalig 
naturen i samklang dig hälsar lycksalig, salig! 

Redan i ,Den nya skapelsen" möta vi ordet harmoni 
använt i romantikens anda: 

Och liflig till mitt öra fördes 
De höga sfärers harmoni. 

Bilden stammar såsom bekant ytterst från Platon. — I 
Runebergs diktning möta vi ordet använt i sin roman-
tiska betydelse endast en gång: 

Hvi skulle jag med inre missljud störa 
Den harmoni, som herrskar i det hela, 
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Blott rena toner genom alltet spela 
Och rena må mitt echo återföra. 1) 

Mina dagar. 

Från dessa ord, som antyda romantikens allmänna 
världsbild, gå vi till dem, som ge uttryck åt dess människo-
uppfattning. Det karakteristiska för denna var ju sinnet 
för det undermedvetna, det gåtfulla i människosjälen, för 
de stora motsatserna. På detta område var Shakespeare 
den store lärofadern; likasom han givit de stora linjerna 
för romantikens människoskildring 2), har han också givit 
en del av de ord, med vilka den uttrycker sin psykolo-
giska uppfattning. 

Avgrund är i detta avseende ett karakteristiskt ord. 
„Avgrunden", figurligt använt om livets och människo-
själens mörka djup, är romantiskt, men stammar ytterst från 
Shakespeare (hell). Det torde vara överflödigt att här lämna 
belägg för ordets rikliga förekomst hos den engelska 
diktaren. Runeberg använder det ofta i „Svartsjukans 
nätter", vilket synes mig i sin mån utgöra ett bevis för 
att Runeberg här varit påverkad av Shakespeare. 

Den ena skall beteckna mig — den andra 
Beteckna Minna; — afgrundslika lögn! 

Svartsjukans nätter I. 

Den jord, han kallat smärtans afgrund nyss. 
D:o II. 

Förnuft, släck ut din lampa, 
Den lyser opp en afgrund. 

D:o III. 

Jfr för övrigt min uppsats „Beröringspunkter mellan Runeberg 
och Geijer". F. U. 26. 

Jfr B ö ök: Studier i Stagnelii ungdomslyrik, sid. 79. „— — — 
Shakespeare (har) alltid spelat en afgörande roll för den romantiska 
psykologien: han är den genialaste tolkaren af det irrationella i karak-
tären, och Hamlet är den stora prototypen på det gåtfulla i människo- 
naturen". 
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Och lifvets djupa afgrund höljs af natt 
D:o III. 

Men kraften, men det starka hjärtat åter 
Förbannar dem som foster af en afgrund. 

D:o III. 

Fly, afgrundstanke! 
D:o IV. 

Och dessa afgrundsdolkar skola dock 
En gång förslöas, då de ständigt brukas. 

D:o IV. 

Begreppet fasa rymmer även det irrationella element, 
som intresserade romantiken. — I första samlingen dikter 
förekommer verbet ,,fasa" någon gång: 

Himlen mörknar — tärnan fasar 
Den älskande. 

I ,,Svartsjukans nätter" användes substantivet ,,fasa" 
flere gånger, t. ex.: 

Med brusten blick, af fasa öfversvämmad, 
Jag ilade till mina kulor åter. 

Första natten. 

I pulsar! svallen vildare än hafvet, 
Att fasan ej må isa edra böljor. 

Tredje natten. 

Jag såg i sömnen spöken, natt och fasor. 
Femte natten. 

I ,,Kung Fjalar" möta vi även en gång ordet och 
begreppet fasa. Det är i femte sången efter Hjalmars död: 

Som han sutit, stel, som en stod på grafvar, 
Satt orörlig, tigande, Fjalar qvar. 



Runebergs poetiska stil. 299 

Hvad han tänkte visste ingen. Fasan 
Från hans sida hvar kämpe skrämt . . . 

Sång V. 

Här är det dock kanske snarast den antika tragedins 
,,fasa". 

I ordet kval framträder också den fysiologiska sidan 
av själslivet, nervernas betydelse. Det ständiga framhävan-
det av nervlivet ger ju åt den romantiska diktningen en 
sinnlig prägel, även där motivet ej är erotiskt. Såsom ex. 
på användning av ordet citera vi: 

Hoppets himmel under qvalens smärta 
Ser han för sin blick förklarad fritt. 

Qvinnans skapelse (Blåa boken). 

Ack, evighetens håfvor ej försona 
Den stoltes qvalfullt lågande begär. 

Till trånaden. 

Och se förnuftet 
— — kom till qvalens slutna borg, till hjertat. 

Svartsjukans nätter I. 

Här uttalas det tydligt att förnuftet ej rår på ,,qvalen", 
passionerna. 

Den stela klippan rörs ej af mitt qval. 
Svartsjukans nätter I. 

Jag vill fördubbla mina qval, 
Vill sjelfmant samla smärtans alla vapen. 

D:o IV. 

Med sin vällust 
Och med sitt qval, är lifvet blott en dröm. 

D:o V. 

Längtan, trånad var grundstämningen i nästan all 
romantisk diktning. Som specifikt romantiskt ord kan 
dock endast trånad betraktas; i trånaden är längtan steg- 
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rad till lidelse och lidande; det är en biton av patolo-
giskt vid ordet. Under 1600- och 1700-talet har ,trånad" 
en alldeles opoetisk färg. För romantiken var däremot 
ordet uttryck för en känsla, som den betraktade med 
sympati. Särskilt hos Stagnelius möter ordet ofta; t. ex.: 

Den unge skalden nu i veka toner 
Slog hoppets trånad, älskarns rosendröm 

Ounlög (I: 170.) 

I jungfrun" använder Runeberg ordet lltrånad" på 
hånfullt sätt: 

Från kinden sköljs purpurn af trånadens tår. 

Men redan i Blåa boken användes ordet också med roman-
tisk betoning: 

Om en ros . . . 
Blickar trånande mot dig. 

Till — — 

I första samlingen dikter möta vi ordet några gånger; 
vi ha t. ex. dikten Till trånaden". I ”Den väntande" 
användes det också: 

Ej svalkar aftondimman, ur viken stigen, 
Ej daggens yppiga skur mitt hjertas trånad. 

I Svartsjukans nätter" med dess romantiska människo-
skildring ha vi det rätt ofta; t. ex.: 

Förskjuten, gäckad, trånande och fridlös 
Gick vandraren i sekellånga år 
Sin tunga stig. . . 

Andra natten. 

Och styrde trånfull sina blickars vingar 
Mot sitt af qvällens sol belysta hem. 

D:o. 
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Den trånadsmatta blommans törst 
Andra natten. 

Hvem följer glädjerusig hennes steg, 
Och mäter trånande sekundens dröjsmål? 

Fjärde natten. 

I nära förbindelse med betonandet av det undermed-
vetna, av nervlivet, står införandet i dikten av fantom, 
spöken, vålnader. Karakteristisk är den redan citerade 
raden i ,,Svartsjukans nätter": 

Jag såg i sömnen spöken, natt och fasor. 

Runeberg offrar ju ytterst sällan åt spökromantiken, 
men i bildlig betydelse använder han stundom orden 
,,fantom", ,,vålnad". Så t. ex. i denna av Stagnelius starkt 
påverkade strof i ,,Till den ålderstegne": 

0, hvad är den sällhet, här vi söke? 
Blott ett blomstersmyckadt troll, ett spöke 
Ur sin natt af phantasin befaldt; 
Trånfull sträckes famnen till dess möte, 
Jublande vi sjunke i dess sköte; 
Men som rök omsluter oss phantomet, 
Fridlöst, mulnadt, gycklande och kallt. 

Likaså i ,,Svartsjukans nätter": 

Och denna här af mödor och bekymmer 
Och qval och fasor, som förtära sinnet, 
Hvad äro de? — en tropp af skuggor blott, 
Phantomer, verkliga för tankens öga, 
Så länge han i mörkrets rike dväljs. 

Femte natten. 

Vålnad förekommer även några gånger: 

Ännu med vördnad tycker sig skärens son 
I skumma nätter skåda din vålnad der, 
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Och, allt som strandens granar susa, 
Höra din manande herrskarstämma. 

Färd från Åbo. 

Som han sagt det, sågs en vålnad skrida 
Genom dalen i långsam gång. 

Kung Fjalar. 

En fridlös vålnad lik hon steg 
I spår, der döden gått. 

Den döende krigaren. 

Hvem var hon, säg? En vålnad utan ro, 
En enslig bilderdyrkerska kanhända. . . . 

Främlingens syn. 

Romantiken dröjde väl gärna vid „die Nachtseite des 
Lebens", men på samma gång skildrade den också med 
förkärlek det ljusaste, vackraste, lättaste; skapade ord också 
för att beteckna detta. En del av dessa ord äro nu för-
åldrade, utslitna genom missbruk av romantikens blodlösa 
eftersägare. Vid Runebergs framträdande som skald voro 
dessa ord redan i någon mån klischartade, och de för-
svinna snart ur hans språk. 

Huld är det kanske mest brukade av romantikens 
upphöjande ord. — I äldre tid och ännu under hela 1700-
talet hade det betydelsen „god" och användes särskilt i 
fråga om föräldrar, konungen eller Gud. ,,Huld och 
trogen" användes också om undersåtar. Först hos roman-
tikerna får „huld" ungefär samma betydelsenyans som 
„ljuv". ,,Huld" användes dock vanligen om personer. 

I Blåa bokens dikter är „huld" ett älsklingsord och 
förekommer både i den äldre betydelsen och i den roman-
tiska, dock oftare i den förra. 

Den äldre betydelsen ha vi t. ex. i följande fall: 

0, Hulde Gud 
Till Frigga. 

Mins ännu de båda hulda hjertan (om föräldrar) 
Du härnere fann. 

På A. E. Enehjelms graf. 
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— — — lyd de hulda hjertan 
Der för dig en efvig kärlek bor. 

Budorden. 

Då på hulda armar än 
Äfven jag blef lyft i höjden. 

För ett faderlöst barn. 

Även i ilSoldatgossen" möter ordet i sin gamla betydelse: 

Jag har ej huld, jag har ej hem alltsen min faders död. 

Den romantiska nyansen har ordet bl. a. i följande fall: 

— — — se din afton komma, 
Solbelyst och huld. 

Till Franz&L 

0 lyssnen lamm! I kännen 
Den huldas röst. 

Vallgossen. 

Jag ler, hon ler, min hulda drömda maka 
Mina dagar. 

Ej ett bud från den hulda stillar 
Mitt öras längtan. . . . 

Den väntande. 

I andra samlingen dikter förekommer ordet en gång 
— i ”Helsningen" — sedan försvinner det från Runebergs 
språk. I stället användes ”ljuv" oftare. 

Till stämningen något besläktat med ,,huld" och ljuv" 
är himmelsk. Det användes med stor förkärlek av Alm-
quist. Hos honom är det omedelbart uttryck för det 
översvinneliga i hans sätt att uppfatta; medvetandet om 
ordets egentliga betydelse „överjordisk" finnes kvar: 

Himmelska dag, jag får betrakta Colombine kommande 
från sin första nattvardsgång 

Colombine s. 98. 
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en himmelskt vacker juliiafton 
Det går an. 

Men efter Almquist upptogs ordet av en mängd roman-
skrivare, Sophie von Knorring, Emelie Flygare-Carlhi, 
Fredrika Bremer, såsom uttryck för de mest ytliga begrepp 
och blev helt och hållet fördärvat och omöjliggjort.  
”Henriette är skön, men hon är icke himmelskt skön" 
heter det hos Fru Carle'n (Repr. 180). — Hos Runeberg 
verkar det onekligen också rätt klischbrtat; t. ex. i föl-
jande fall: 

Stig högre och begär dess första 
Himmelska kyssar och strid och tråna! 

Till oron. 

Stundom har det dock även betydelsen överjordisk: 

Det bodde nyss 
En himmelsk frid i mitt förtärda hjerta. 

Svartsjukans nätter. 

Att detta sken var himmelskt skönt, derom 
Fanns blott en enda tanke hos de två. 

Landshöfdingen. 

Då romantiken livligt ville skildra världens glans och 
rikedom, införde den i skildringen guld, silver och ädla 
stenar. Vid nyromantikens första framträdande, var det 
detta slags ord som för de oinvigde särskilt stodo såsom 
karakteristiska för den — därav namnet Aarbunkelpoesi". 
Det var inte endast ädelstenarnas glans dikten älskade, 
även berusande dofter och alla slag av okända härligheter 
ville den skildra, och alla de granna, främmande orden 
klingade egendomligt fantasieggande. 

Ambra var ett av dessa romantikens älsklingsord. 
',Ganges' ambradoftande strand" talar Stagnelius om (1: 183). 

 Hos Runeberg ha vi det en gång — i den otryckta 
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ungdomsdikten ,Emma", där uttrycket urosens ambra-
skrud" förekommer. 

Ordet nektar användes gärna av nyromantikerna, men 
har även både senare och tidigare förekommit hos diktare, 
som varit påverkade av antiken. Det är svårt att avgöra 
varifrån Runeberg har ordet: 

Medan läppen log, omfläktad 
Af Olympens nektarångor 

Kärlekens förblindande. 

flickans rosor och pokalens nektar 
Till den ålderstegne. 

När på purpurläppen ej blomstrar mer 
En enda ros, hvars nektar du icke sög 

Till oron. 

Purpur användes mycket ofta av Runeberg, men 
alltid helt enkelt såsom färgord, icke såsom symbol 
för makt, vilken betydelse var vanlig under 1700-talet. 
Runeberg använder ordet både då han prisar den skönas 
hy och då han ger landskapsskildringar. Purpur i natur-
beskrivningar, använt t. ex. om  afton- eller morgonrod-
naden, ger skildringen en romantisk prägel; de rika fär-
gerna äro ju särskilt karakteristiska för nyromantikens 
naturskildring. Dock möter ordet icke alldeles sällan även 
i 1700-talets naturbeskrivande dikter, och särskilt var det 
ett älsklingsord för Franz&L Vi kunde säga, att även 
1700-talets romantik med förkärlek använde ordet. Vi 
finna det t. ex. i ,Atis och Camilla": 

Ren strömmar purpurn ut på himlens mörkblå haf. 
Sång I. 

Hos Franzén ha vi det bl. a. i följande fall: 

Purpursläpet efter dagen 
Öfver vestra himlen låg 

Selma. 
20 
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En gång skall Fanny sitta 
På purpurmolnet der. 

Sångfågeln. 

0, morgon, som förnyar 
Mitt saliga förbund med Gud, 
På dina purpurskyar 
Du bär mig nådens bud. 

Morgonstjernan. 

Kanske här, som moln i aftonstunden 
Purpurstänkta, mötas vi en dag 

Källan. 

Atterbom använder naturligtvis ofta ordet; t. ex.: 

Äfven stjerneblomstren på sin blåa äng 
Kommo fram sen solen gått i purpursäng. 

L. Ö. Zefyrs sång i första akten. 

Från sin purpurbädd, den ljusa, stora 
Myste mot sin like ned Aurora. 

Erotikon. 

Såsom exempel på Runebergs användning av ordet 
må anföras: 

Maj med blomsterhatten 
Gjöt sitt guld i dagen, 
Purpurklädde natten. 

Majsång. 

Och morgonrodnan, af lätta skyar buren, 
I famn af purpur sluter sin brud, naturen. 

Till en blomma. 

Från molnens purpurstänkta rand 
Sjönk svanen, lugn och säll. 

Svanen. 

När på purpurläppen ej blomstrar mer 
En enda ros, hvars nektar du icke sög . . . 

Till oron. 
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När morgonen, det glada sinnets älskling, 
Sin purpurhy i österns böljor tvådde.  

Svartsjukans nätter, II. 

sundets purpurvåg 
D:o, IV. 

Tills sista purpurn flytt från aftonskyn. 
Talltrasten. 

Purpurstänkta moln i luften, 
Tag du mina kinders purpur! 

Mötet (Idyll och Epigram). 

En ändlös 
Tafla af skogar och vatten och fält utbreddes för ögat, 
Klädda i skimmer ännu af aftonens mattade purpur 

Hanna. 

Ser han dagen fly och qvällen sakta 
Ofver jorden höja purpurvingen 

Nadeschda. 

Österns himmel purpurrandas 
Augustas romans i julqvällen. 

Ett sken af mattad purpur gjöts kring bygderna och fjällen 
Torpflickan. 

Ordet purpur förekommer, ensamt eller i sammansättnin-
gar, omkring 50 gånger i Runebergs diktning. Före 1831 
användes det 20 gånger; alltså proportionsvis betydligt 
oftare än i diktningen från senare tid. Dock äro Elg-
skyttarne" och ,,Kung Fjalar" de enda större diktverk, i 
vilka det alls icke förekommer. 

Saffran använder Runeberg en gång som färgord: 

— — den vida vestern låg 
Och dvaldes i ett haf af guld och saffran 

Svartsjukans nätter. 
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Även detta ord är romantiskt; det förekommer hos Stag-
nelius 1) och även hos Atterbom: 

Räck vingade blomman din saffranskopp 
Gullvifvan. 

Ordet guld möter rätt ofta, „gyllne" är däremot säll-
synt. Detta sammanhänger väl med den tidigare påpe-
kade stilvanan att skildra med substantiv, icke med adjek-
tiv. Ordet ”guld" användes för att skildra solens ljus, 
speglande vattenytor och även mogna sädesfält: 

Maj med blomsterhatten 
Gjöt sitt guld i dagen. 

Majsång. 

Se, hur herrlig solen träder 
Öfver österns böljor redan, 
Och i guld och purpur kläder 
Jorden, leende dernedan. 

Vårmorgonen. 

Hur guldbestrålad hvarje vik, 
Och hvarje bölja sval 

Svanen. 

0, hur ringa för mig vore en gränslös verld, 
Med dess solar af guld . . . 

Till Frigga. 

En natt af silfver, bytt mot en da af guld. 
Färd från Åbo. 

Kölden, långt från åkern, 
Lät den stå i guld och vänta skördarn. 

Idyll och Epigram 25 (Bonden Paavo).  

Guldskyar i luften 
Summo och strålade ljus mot jorden . . 

Hanna. 

1) Jfr kapitlet om färgskildring sid. 61. 
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Senare än i Hanna" förekommer ordet icke såsom 
färgskildrande. 

Gyllne användes några få gånger: 

Så hög, som mellan paradisets fruktträn, 
Så ren, som i dess gyllne dagars glans 

Svartsjukans nätter. 

Hur mången gyllne sky också 
Har bjudit den farväl 

Vid en källa. 

Fjärilns gyllne vinge hvilar 
På ditt blad. 

Blomman. 

Då ordet står som bild för rikedom och dylikt är 
det naturligtvis icke romantiskt och dess användning in- 
tresserar oss icke. 

Ordet silver användes även, särskilt i sammansättnin- 
gar, såsom färg- och ljus-ord: 

Etherns silfverglans sig sänkte 
Dagglik ned uppå hans panna. 

Kärlekens förblindande. 

En natt af silfver, 
Färd från Åbo. 

Bäckens tysta silfverbölja 
Fogelboet vid landsvägen. 

du, den silfverklara qvällens vän. 
Talltrasten. 

På silfvermolnets kant satt aftonstjernan 
Den första kyssen. 

På hans bleka kinder flög dock rodnad, 
Flyktigt, som på qvällens silfverskyar. 

Molnets broder. 
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skyn sam molnet silfverhvitt, men skymning låg dernedan 
Torpflickan. 

Uttrycken silfverhår, silfverhvitt hår", som äro rätt 
vanliga hos Runeberg, äro föga romantiska. 

En gång har föreställning om ljud spelat in vid 
användningen av ordet ,,silver", nämligen då det säges att 
necken: 

Rör sin silfversträng i bäcken. 
Vårmorgonen. 

Om ädelstenarnas och pärlornas roll i Runebergs 
diktning lönar det sig knappt att tala. I detta avseende 
hade romantikens stil icke påverkat honom. I hela hans 
diktning finnas knappt flere namn på ädelstenar än i 
dessa sex rader ur Atterboms ,,Rosen": 

Kinder af purpur, mun af korall! 
Pärlor om halsen af daggens kristall! 

Bestrålar ej scharlakansslöjan min barm? 
Omlindar ej klara rubinen min arm? 
Af grönskande sammet min lifklädnad är 
Och skor af smaragd jag på fötterna bär. 

Runeberg nämner inga andra juveler än pärlor och 
,,demanter"; ordet ,,juveler" förekommer också en gång 
i Augustas romans i njulqvällen". 

Till de romantiska orden kunna vi också räkna sam-
mansättningar med förlederna blomster- och rosen-. 1) 
Dessa torde dock lämpligast behandlas i samband med 
övriga sammansatta ord, varför vi tills vidare lämna dem. 

Av de specifikt romantiska orden anträffas de, som 
hänföra sig till mänskouppfattningen och mänskoskildrin-
gen, talrikast i ',Svartsjukans nätter". De ord, som före-
trädesvis tillhöra naturskildringen, finnas väl också talrikast 

1) Jfr Mj öb erg, sid. 264. 
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företrädda i denna dikt, men frekvensen av dem är dock 
något jämnare fördelad över skaldens produktion. Vi ha 
sett, att t. ex. ordet „purpur" alltid i rätt stor utsträckning 
användes av Runeberg. — Beträffande den akademiska 
diktningens inflytande på Runebergs ordförråd kunna vi 
konstatera att det framträder starkast i de tidigaste ung-
domsdikterna — i Blåa bokens dikter. Romantikens infly-
tande -- jag tänker här naturligtvis på ordförrådet -- kul-
minerar i „Svartsjukans nätter", men i någon mån sträcker 
det sig över Runebergs diktning i dess helhet. 1 Blåa 
bokens dikter framträder icke det romantiska inflytandet 
särdeles starkt. Såväl i „Hanna" som i ,,Nadeschda" och 
i Augustas romans möta vi flere typiskt romantiska ord. 
Däremot röjer ordförrådet i ,,Kung Fjalar" föga spår av 
romantiskt inflytande — romantiken är här av finare och 
djupare art, framträder sålunda särskilt i bildspråket. 

Användningen av arkaistiska ord och ord, som till-
höra folkvisestilen, kan i viss mån anses höra samman 
med det romantiska inflytandet; det var romantiken som 
öppnade blicken för det stilistiska värdet av sådana vänd-
ningar. Likaså stod bibelns poesi för de förromantiska 
och romantiska strömningarna i ett nytt ljus; det histo-
riska sinnet hade vaknat. — Det må dock genast sägas 
att ord av denna art möta mycket sparsamt hos Runeberg. 1) 

1 dikten „Jungfrun" (Blåa boken) har Runeberg imiterat 
folkvisestilen. Dikten återgår på en visa, som i sammel-
verket „Nyland" upptages bland nyländska folkvisor och 
som börjar „Jag tänkte stolt vid femton år. . ". 

Att denna imitation skett under inflytande av något 
slags romantik är dock icke troligt; det hela är en över- 

Till denna grupp har jag icke fört de folkliga och dialektala 
ord, som i „Elgskyttarne" och Fänrik Ståls Sägner avse att ge lokalfärg 
och folklig stämning. 

Söderhjelm har hänvisat till denna dikt, men anmärkt, att dess 
författare och ursprung äro honom obekanta. 
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dådig skämtdikt, och det är folkvisans naturalism som 
intresserat diktaren mera än dess romantik. Emellertid 
innehåller den flere ålderdomliga och folkliga vändningar 
såsom följande av vilka de flesta äro använda i parodiskt 
syfte: 

Artiga bussar; ,,buss" användes som vi veta mycket 
i början av 1700-talet — t. ex. ,,Karl XII:s bussar". Men 
ordet hade för dem icke alls den betydelse av grov och 
robust krigare som det för oss har. En av de stående 
figurerna i Dalins Argus är ,,herr Hofbuss". ,,Artig" hade 
också under äldre tid en vidsträcktare betydelse. ,,Det är 
en allt för artig karl, den herr Kalf. . Han har oförlikne- 
liga Manierer" (S. A. 0. B.: ordet ',artig"). 

Dejelig; användes även i ,,Elgskyttarne" om Hedda. 
Numera har ordet på grund av inflytande från danskan 
blivit vanligare; på Runebergs tid gav det säkerligen 
intryck av att tillhöra folkvisstilen S. A. 0. B. ordet 
dejlig"). 

Ensammen (men han måste ensammen vandra) är 
folklig och ålderdomlig form. 

Frass; ordet är dialektiskt och betyder hankatt. 
Frid i betydelsen ,,vacker" hör till de ord som Stjern-

hjelm gärna ville införa i språket. Under nyromantikens 
tid införlivas det även varaktigt med svenskans ordförråd 
(det användes bl. a. av Atterbom och Almquist). Hos 
författare, som intresserat sig för fornnordiska ämnen och 
fornnordisk stil förekommer det ofta; så hos Bååth och 
Heidenstam. 

Förrig (dess förriga leksystrar friare få) torde vara 
rätt ovanligt i litterär stil; hos Snoilsky ha vi det dock i 
Xendrillon": ,,Hvar hade jag mina ögon i förriga dar". 
I skämtsamt talspråk torde ordet ej vara ovanligt (åtmin-
stone i Finland). 

Sven (men svenner de komma från stad och land) hör 
till de ord, som romantiken gärna använde vid skildring 
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av gamla tider; så användes det i Frithiofs saga om 
Halfdan: ,,guldlockig sven". 

Utom i Jungfrun" förekomma som sagt ålderdomliga 
och folkliga ord sällan medvetet använda för att attrapera 
ålderdomlig stämning eller folkvisstil. Dessa antecknas: 

Rolig i betydelsen ,,lugn" förekommer i den lilla 
gravdikten ,,Öfver B." (Blåa boken); jfr Geijers ,,Vikingen" 
,,så rolig som svanen i gungande säf". 

Purpurros i ,,Den öfvergifna" verkar arkaistiskt och 
folkligt; ordet användes av Lucidor och Spegel. 

Liljor i samma dikt åsyftar också att ge folkvisans 
stämning. 1) Detta ord hör till dem som folkvisan upp-
tagit ur bibeln. 

I ,,Vaggsång för mitt hjerta" och ,,Ett litet öde" för 
ordet med sig en fläkt av biblisk stämning. 

Även några andra ord som äro av biblisk prägel, 
tillhöra den religiösa stilen, kunna antecknas i Runebergs 
världsliga dikter,-  så dessa: 

Morgonväkten (På ett barns graf). 
Örtesängar (Kyrkan) är taget från Kolmodins ,,Den 

blomstertid. . . ." 
Om Sarons blomster gäller detsamma. 
Kinden, lltyngd af pilar" i ,,Vaggsång för mitt hjerta" 

erinrar om bibelns språk. 
Källornas spenar (i ,,Flyttfoglarne") synes mig vara 

en vändning, vilken erinrar om den realism, som är ut-
märkande för bibelns språk. 

Att ordet glaf möjligen har sitt ursprung i bibelns 
språk har ovan framhållits. Hos Runeberg åsyftar det dock 
icke att ge stilen religiös färg — utom möjligen i ,,Svane-
sång": ,,Tindra o tindra -- Olaf i den kallas hand". 

Det religiöst färgade ord, som har den största be-
tydelse i Runebergs språk är palmen. Detta ord anträffas 
i följande fall: 

1) Jfr sid. 74. 
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Snart är han färdig med palmen i hand 
Till att träda in i glädjens land. 

Grafölstillredningen. 

När palmerna mogna 
I fäderneverlden. 

Flyttfoglarne. 

Ack, mången gick i sorgens dal 1) 
Som såg det gry, betryckt af qval, 
Och fridlös såg det qvällas, 
Men kom ej såsom du likväl 
Med ren och obefläckad själ 
Vid Herrens vink ur qvalmen 
Till skuggan och till palmen. 

På ett barns graf. 

Hvad är den verld, som ljusnar för mitt hopp, 
Den palm, hvarom min djerfva aning talar. . . . 

Barndomsminnen. 

Då skall ett öga 
Se er från palmens 
Skugga och tala. . . . 

Norden. 

Förnuftet måste blifva fridens härold 
Till upprorshopen i min vilda barm. 
Och se, förnuftet smög sig bäfvande 
Med palmbeväpnad hand. . . . 

Svartsjukans nätter. 

I ,,Barndomsminnen" avses den segerpalm som gavs 
:åt den som segrat i de antika tävlingsspelen. 2)  I Uppen- 
barelseboken skildras de saliga  ”en stor skara . . . och 
palmer i theras händer": det är segerpalmen, som be-
tecknar att de övervunnit döden. Det är denna mycket 
vanliga symbol som åsyftas i ,,Grafölstillredningen". Även 

Att uttrycken sorgens dal, jordens skuggbehöljda dal återgå på 
intryck från den religiösa poesins stil har ovan framhållits. 

Se Nordisk familjebok, not om palm. 
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för friden var palmen en symbol; ,,fridens palm" är ett 
vanligt uttryck 1); denna symbol möta vi i „Svartsjukans 
nätter". 

Uttrycket „när palmerna mogna i fäderneverlden" i 
,,Flyttfoglarne" synes ha införts närmast såsom en mot-
svarighet till ,,när sippan sig döljer i fädernedalen" i den 
första strofen. Ordet ger religiös, biblisk stämning, ehuru 
symbolen är något godtycklig och otydlig. 1 bibeln möter 
oss ordet ,,palm" använt även i fråga om annat än seger-
palmen; „den rättfärdige skall grönska såsom palmen" heter 
det i psalmen 92. Även bilden i „På ett barns graf" är 
helt enkelt avsedd att ge orientalisk, biblisk stämning, men 
är för övrigt fritt uppfunnen. I „Norden" ger „palmen" 
en antydning om det sydländska landskapet, men tillika 
följer även här med ordet en fläkt av religiös stämning. 

Vardagsord. 

Härmed övergå vi till att undersöka Runebergs bruk 
av vardagliga och realistiska ord, således till ett område, 
där hans självständighet särskilt framträder. 

I konsten att litterärt använda vardagstalets drastiska 
uttryck hade Runeberg en läromästare i Bellman. Vi veta, 
att Runeberg i sin ungdom gått i lära hos denne: 
Grafölstillredningen" och „Scholan" äro ju båda direkta 

Bellmanimitationer, 1 dessa dikter söker Runeberg nå 
komisk verkan bland annat genom ett vulgärt språk: 
läraren i „Scholan" okvädar och pojkarna svära. Men 
så avstår diktaren helt och hållet från försöken att skriva 
i Bellmans stil. Det är inom epiken Runebergs förmåga 
att använda vardagliga uttryck utvecklas; personerna i 
„Elgskyttarne" uttrycka sig och skildras av diktaren i 
folkliga vändningar, som lyriken från samma tid alls icke 

1) T. ex. hos Vitalis, „Till den främmande". 
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känner till — så heter det t. ex. ',Genast klarnade åter, 
den kunniga Anna i synen" (Sång VI); ,,Röra sig iddes 
han ej till den kalla, besvärliga färden" (D:o VI); ,,Finns 
för en sup här — Ingen, bussar, bland er, som kastar en 
kula i fogeln" (D:o II). Först i Sägnerna vågar han an-
vända vardagstalets mera drastiska uttryck också i dikter 
av övervägande lyrisk karaktär. En eller annan omed-
veten banalitet finnes det nog i lyriken, men icke konst-
närligt medvetna vardagliga uttryck. 

Den humoristiska belysning, som faller över många 
av Runebergs ,,fänrikar", beror naturligtvis i hög grad på 
ordvalet. Det är sina egna kraftiga, karakteristiska vardags-
uttryck Runeberg använder — de vardagliga orden i 
Sägnerna äro icke konstmessigt utsökta kraftord; de ha 
sin rot i skaldens eget vardagsspråk, vilket som vi veta 
var i hög grad enkelt även då det låg djupt allvar bakom 
orden. Vi erinra oss t. ex. det till Strömborg fällda yttran-
det: ,,ser du jag är stursker karl ändå — fast jag höll på 
att dö på förmiddan". — Varianterna till Fänrik Ståls 
Sägner visa i själva verket, att de vardagliga uttrycken 
ytterst sällan ha tillkommit efter ändring; däremot ha rätt 
ofta alltför vulgärt drastiska vändningar ersatts av högre. 
Döbelns uppmaning till sin unge läkare att bryta konstens 
lagar lydde först ,,gif dem fan". 2) Raderna ,,. . du, du 
— Derborta, kom hit, tag mod" (N:o Femton Stolt) hade 
ursprungligen lydelsen ,,Stå ej förlägen och gapa", och 
det stolta stället i Sandels: 

Och det ljöd kring hans hjessa af kulor ett hvin, 
Men han ändrade icke en min 

har ersatt versionen 

Och det hvinde kulor hans hjessa omkring 
Men han låddes om ingenting. 

Söderhjelm II, sid. 494. 
App e 1 q vi st, Varianterna till Fänrik Ståls Sägner, Förh. o. Upps. 
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Detta visar, huru vardagsuttrycket låg nära till hands för 
Runeberg, huru den tonen var hans egen. 

Kund är ett av de vardagliga smek- och öknamnen 
för ,fänrikarna". Det anträffas ofta i Runebergs _språk 
(jämväl i prosaberättelserna). I Sägnerna ha vi det i föl-
jande fall: 

Blif som du var min närmaste man och kund 
Von Konow och hans korporal. 

Men plötsligt, midt i glädjens stund, 
Kom Kulneff som en obedd kund. 

Kulneff. 

Man träffar från kriget en gammal kund 
Lotta Svärd. 

Tills af några djerfva kunder 
Han blef frälst som af ett under. 

Munter. 

Nypa här en kund i öra, 
Der i skägget gladt en ann. 

Gamle Lode. 

En tiggarskepnad, en trasig kund, 
Som stod der tyst och allen. 

N:o Femton Stolt. 

Ordets egentliga betydelse är tydligen „bekant", kam-
rat", dock vanligen med en viss godmodigt ringaktande 
biton. I ”N:o Femton Stolt" är betydelsen vidsträcktare: 
passagerare", ”figur". I allmänhet tyckes ordet ha en 

något svävande betydelse; det är ”timbren" som är huvud-
saken. • I äldre tid synes betydelsen bekant", „kamrat" 
ha varit tydligare. Jag har t. o. m. funnit ett fall, där 
den litet ringaktande bibetydelsen saknas. Fru Agatha 
Eleonora Falck (död 1837) berättar i sina levnadsminnen 
om sin man, som hon alltid omtalar med stor beundran 
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och tillgivenhet, att ,,han lär nog ha' haft kunder i sta-
den". 1) S. A. 0. B:s samlingar tyckas utvisa att ordet 
användes något mera i Finland än i Sverige, och tydligen 
oftare i början av 1800-talet än nu. Porthan talar i 
brev till Calonius om ,,pigan och hennes kunder". Hos 
Snoilsky möter det, troligen upptaget efter Runeberg, i 
uttrycket ,,en gammal vän och kund". 2) 

Bussar kallar Zi&n sina soldater, och Fieandt ,,lät 
sin närmsta busse bida". Vi minnas ,,Karl den tolftes 
bussar"  ordet är folkligt och ålderdomligt. 

Bjesse användes om von Essen. 
Junker säges om gamle Lode. Ordet kan nästan 

betraktas som ett slags smeknamn för den evigt unge. 
Gök har också en mycket vänlig prägel: ,,Så gala 

öppet min käcka gök!" (N:o Femton Stolt). Ordet är ju 
mycket vanligt i talspråk och ger förträffligt en antydning 
om den flärdlösa tonen i Döbelns språk. I likhet med 
en rätt stor mängd andra vardagsuttryck finna vi detta 
ord även i ,,Lycksalighetens ö": den hederlige och tro-
hjärtade slottsfogden säger om kung Astolfs hovmän att 
,,samma gökar än de äro, som förut". 3) 

Slyngel är den faderliga förtrytelsens och ringaktnin-
gens invektiv mot Sven Dufva. 

Sälle användes på olika sätt. I ,,Von Essen" står 
,,fräcka sälle" som skymford; i ,,Lotta Svärd" innebär 
',sälle" likaså ogillande och förtrytelse  

Då kom till henne, der så hon stod, 
En sälle, en ung dragon. 
Hans blickar lyste af öfvermod, 
Och af spotskhet svällde hans ton —, 

Agatha Eleonora Falcks Lefnadsminnen. Upptecknade af henne 
själf. Utgivna av R. Hansen, Förhandlingar och Uppsatser XLVII, 
sid. 81. 

V: 124. 
I, sid. 5. 
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i ,,Munter" är ordet däremot helt godmodigt: 

Nästa morgon fick sig sällen 
Litet fuktel för besväret. 

Krabat användes som skymford i ,,Von Konow och 
hans korporal". Såsom bekant är ordet en förvrängning 
av ,,kroat" det blev under och efter 30-åriga kriget 
skymford. 

Fähund är i ,,N:o Femton Stolt" det verkliga skymf- 
ordet, vilket liksom utplånar personligheten. Det blir 
symbol för all smälek och allt hån, som samhällets olycks- 
barn få lida. 

Den gamla draken, sålunda benämner korpral Buss 
Munters mor. Det vanvördiga uttrycket tyckes i littera- 
turen icke så alldeles sällan användas om äldre damer. 
,,Såg du maken? — Isterhaken  Hänger på den gamla 
draken", heter det hos Bellman (Ofver Bergströmskans 
porträtt). — Men humorn är hos Runeberg finare och 
mera sammansatt: ,,Då fick Munter lof att tåras — När 
han såg den gamla draken". 

Madamen är Lotta Svärds titel och benämning. Ordet 
ger förträffligt den lilla skymten av komik över hennes 
person. 

På ett högre plan än dessa ord står ordet karl. 1 
Runebergs mun innebär det i sig självt en värdesättning, 
ett beröm. ,,Lönnrot, det är karl det — och en så kloker 
karl" sade Runeberg. 1) — Det kan uttrycka olika arter 
och grader av gillande. Berömmande och uppmuntrande 
säges det av löjtnant Zi&n, visserligen i ett allvarsamt 
ögonblick, men ändå litet flyktigt: 

Karl den, som i dag tar fart. 

Beundrande och gillande, dock utan djupare resonans är 
det i ,,Von Törne": 

Det är en karl att sigta bra dender. 

1) Söderhjelm, a. a. I, sid. 209. 
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Ett djupare innehåll har det i „Von Konota och hans 
korpral": 

Ett tag som ditt, det kallar jag karlatag, 
Och aldrig lär jag glömma det, tänker jag. 

Här innehåller ordet majorens tack till vännen, som räd-
dat hans liv. 

Sådan slöt han, sådan var han, 
Karl i början, karl i slutet, 

lyder Buss slutomdöme om Munter. 
Uttrycket är synbarligen en lätt förändring av tale-

sättet „vara karl hela dagen". Det enkla, vardagliga 
ordet karakteriserar den högsta manliga dygd. Forsk- 
ningen har ofta framhållit, att den är betecknande för 
Runeberg, denna förmåga att tvinga språkets enklaste ord 
att uttrycka ett djup av värme. 

Fänrik Stål-gestalternas kantiga yttre karakteriseras 
också genom användningen av ord som näve, lugg, skalle, 
syn. Jag anför: 

Lugnt med sin medalj i näfven, 
Steg dragonen in. 

De två dragonerne. 

Hon knöt vid sidan sin näfve blott, 
Lotta Svärd. 

Lika tofvig gubbens lugg och hästens svans. 
Trosskusken. 

Och hellre såg man mot hans hugg 
Än mot hans svarta lugg. 

Kulneff. 

Fick sig en sats af splittrad bark mot skallen. 
Von Törne. 
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Han svängde sig, barsk i synen, 
Och gick tillbaks i sitt rum. 

Von Essen. 

Rörelser och handlingar skildras icke sällan med verb, 
som kasta ett skimmer av löje över gestalterna eller ge 
hela situationen en vardaglig eller humoristisk prägel. 
Sådana verb äro följande: 

Dimpa i ,,Sven Dufva" och ,Von Konow och hans 
korporal" 

— — — men åt enhvar som kom 
Gafs högeroro och vensterom, så att han damp tvärtom. 

När för en trumf af Brasken han damp till jord; 

Gapa i ”Otto von Fieandt": 

Ingen fick stå lat och gapa. 1) 

Grina i ,,Kulneff": 

Då grinade af välbehag 
Mot björnen från Kosackens land 
Hans bror från Saimens strand. 

Orden grina" och ”grin" äro icke ovanliga hos äldre 
författare i betydelsen hånle, hånleende. T. ex. hos fru 
Lenngren ha vi (i Björndansen): 

Under smädelsen och grinet 
Björnen modet än behöll . 

Hos Runeberg är det ej fråga om hån; överhuvud skild- 
rar han mycket sällan känslor av hån. 

Hålla gille i ,Gamle Lode": 

Med sig sjelf blott höll han gille. 

1) I Mobergs grammatik, utgiven 1815, upptages gapa bland de 
ord och talesätt, som „ädelheten i uttryck utesluter". 

21 



322 Runebergs poetiska stil. 

Uttrycket återfinnes hos Fröding (Skalden Wennerbom): 

Brännvinet och han de hålla gille. 

Klämma till i Otto von Fieandt": 

Klämde till för kung och land. 

Hänga näbb i ”Munter": 

Mången . . . 
Hänger näbb och går bedröfvad 
Innan tiden stålsatt sinnet. 

Mena i ilSven Dufva", ”Lotta Svärd" och „Von 
Törne": 

Ja, mente gossen, här går allt helt afvigt mig i hand. 

Och mente, hur nära hon striden stod, 
,,Att hon ej var närmre än de". 

Som om han ärnat stå till verldens slut 
Och ment åt sjelfva kulan: „stopp, vet hut!" 

I samma betydelse användes ordet i ”Hanna"; det berättas 
om den gamle fiskarn: 

Hittills, mente han glad och tryckte sin tumme i pipan, 
Hade han hållit sig mest till sitt metspö, sommarn igenom. 

Ordet tillhör det vardagliga talspråket, men då det i 
litterär stil användes på detta sätt — i betydelsen anse", 
stundom med övergång till betydelsen ”säga" — ger det 
i allmänhet åt den, om vilken det säges och åt det, som 
denne säger, en anstrykning av naivitet. Tillika ger det 
skildringen en folklig färg. I detta syfte användes det 
överhuvud rätt ofta av olika författare, då det är fråga 
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om personer ur folkets led. Vi ha det t. ex. hos Fryxe11 1): 
Jag hör du är rädd för fienden", sade han (Hertig Karl). 

”Anders Lennartsson mente, tro på, att han visat och skulle 
visa motsatsen." Hos Topelius ha vi det ofta använt om 
allmoge; så t. ex.: 

Matts Kivi . . . tog sig vid örat och menade att prosten 
var beskedlig, men . . . 

I ”Sveaborg" ha vi ,mena" i högre stil: 

Den lyfter högt sitt Oustafssvärd 
Och menar stolt: kom hit! 

Ordet synes mig även här rätt effektfullt: den utma-
nande posen får ett tillskott av ursprunglig och brutal 
kraft; vi se för oss icke blott ett höjt svärd utan också 
en i förbittring knuten näve. 

Orda i ”Löjtnant Zid&C. Det betecknar här grund-
löst tal, är direkt ogillande: 

Ej höfs att om skam här orda, 
Ni förde en tapper tropp. 

1 ”Von Törne" kastar uttrycket ett humoristiskt skimmer 
över gubbens mångordighet: 

Det var hans lust att orda utan ända . . 

”Orda" har icke alltid vardaglig färg; i hexameter-
dikterna har det icke bibetydelsen „tala vidlyftigt, vidt 
och bredt". Den vardagliga betydelsen är den moder-
nare. 

Prata i ”Sven Dufva" åsyftar att beteckna överlägg-
ningarna om hjältens duglighet till soldat såsom bety-
delselösa: 

Ber. 5: 181. Stholm 1823-1848. 
Vinterqvällar, II: 113. Stholm 1880-82. 
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Han lät dem prata, stod helt lugn och redde saken så: 
Om jag ej får med andra gå, får jag väl ensam gå. 

Slåss i ,Otto von Fieandt", ,,Sven Dufva" och ,,Kul-
neff" har betydelsen strida: 

Kunde slåss fast hela Uri, 
Brydde sig om segern fan. 

Men slåss och passa opp gick allt med samma jemna ståt. 

Men det som . . 
På krigets ban förbröd rar oss, 
Är samma kraft att slåss. 

Gå på sned i ,,Sven Dufva": 

Än mer, hans svängning till reträtt gick ock besatt på sned. 

Springa användes i betydelsen ,,fly" i ,,Döbeln vid 
lutas" och ,,Gamle Hurtig": 

Sörj ni blott för att vi få stå, ej springa. 

Sprungit har man en gång förr mot norden 
Och är nu på språng igen. 

Språka förekommer i ,,Fältmarskalken": 

Och man språkade vid glaset. 

Ordet användes för att beteckna gemytligt, förtroligt sam-
språk även i ,,Elgskyttarne": 

Kan du ock vexla ett skämt eller språka förtroligt med flickan. 

Göra (någonting) på tok i ,,Sven Dufva": 

Och kunde fås att göra allt, men gjorde allt på tok. 

Trava i ',Fältmarskalken" och ,,Munter": 

Sen han trafvat genom landet, 
Har han ändtligt vågat stanna. 
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,Fick du trafva" ? ljödo ropen 
Skämtsamt ur den ystra hopen. 

Vardagliga uttryck äro även finlandismerna täckas 
och slippa i „Fältmarskalken" och „Sven Dufva": 

Det är skam att tappra männer 
Täckas tala om en sådan. 

Armen är såld, om fienden här slipper i vår rygg. 

Av substantiv, som med en glimt av humor eller 
någon gång av satir karakterisera förhållanden och situa-
tioner, är ståt kanske det för Runeberg mest representa-
tiva. Det uttrycker hans överlägsna blick på all ytlig 
grannlåt och flärd. 

Den grundbetydelse ordet hade för Runeberg fram- 
träder karakteristiskt i ett brev till Beskow: 

. . . i de små förhållandena afklär sig lifvet ståten och 
kruset och uppenbarar sig sannast. . 

Rätt skarpt satiriskt är ordet i „Döbeln vid Jutas": 

Så talte vid sitt middagsbord, det rika, 
Herr prosten, der han satt i all sin ståt. 

Godmodigt är det däremot i „Gamle Lode" och 
„Munter": 

Ensam gick han för det mesta, 
Utan buller, utan ståt. 

Annan ståt fanns ej att skåda. 
Klädd i slitna krigarkläder 
Låg han, Munter, i sin låda. 

1 „Gamle Lode" innebär ordet dock i ett annat fall 
en starkare nyans av ogillande: 

1) E. S. II, sid. 283. 
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Det blef fred Han måste bära 
Band och stjernor sen nångång. 
0, då var det som om ståten 
All hans vår kylt af till höst.. . 

1 ,Sven Dufva" — ,,men slåss och passa opp gick 
allt med samma jemna ståt" — har måhända ordet fått en 
något annan nyans: det betecknar den sävliga, oberörda 
högtidligheten i alla Sven Dufvas rörelser. 

Bjefs användes i ,,Fänrikens marknadsminne": 

Klädd i glitter, bjefs och band. 

Sitt förakt för ytlighet och småaktighet uttrycker 
Runeberg även i ordet trassel (Löjtnant Zid&I): 

Fördrog ej trassel och exercis. 

Av vardagligt skämtsamma substantiv må ytterligare 
nämnas några: 

Klämma i ,,Otto von Fieandt" och ',Gamle Lode": 

Och bröt in i värsta klämman. 

Hvar han varit värst i klämma 
Under dagen tung och lång. . . . 

Knipa i ,,Fänrik Stål": 

Den gamle skar af blad sitt slag, 
Då han ej var i knipa. 

Mandat i ,,Von Essen": 

Väl hade han gjort mandaten, 
Men svarade sjelf för sin bragd. 

Processen i samma dikt: 

Betrakta blott lugnt processen. 
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Skrapa i „Otto von Fieandt": 

En fick pris, en ann' en skrapa. 

Språklådan i ',Fältmarskalken": 

Fältmarskalken, fältmarskalken, 
Annat finns ej i språklådan. 

Stryk; „få stryk" i betydelsen „bli besegrad" i ,, Otto 
von Fieandt": 

Då fick .gubben stryk till slut. 

Trumf i Son Konow": nen trumf af Brasken". 
Af svenskans såsom känt tallösa eufemismer, för nsup" 

finnas i Sägnerna två: perla i nOtto von Fieandt" och 
styrketår i Lotta Svärd". 

Av vardagliga eller skämtsamma adjektiv finns det 
icke många i Sägnerna. — Det mest karakteristiska av 
dessa adjektiv är arg. Det förekommer väl endast en 
gång, men är då mycket betecknande använt: von Essen 
tackar Matts Kusk för hans narga sinne", för hans öm-
tåliga stolthet. 1 sitt eget vardagsspråk använde Runeberg 
ordet på samma sätt. Vi minnas hans råd till en ung 
diktare: ndu skall vara arg och du skall vara stursk och 
du skall vara lat". 1) 

Ordet stursk betyder för Runeberg n självmedveten", 
nstolt". Det användes i Sägnerna i följande fall: 

Du är en präktig pojke och stursk som fan. 
Von Konow och hans korporal. 

Han stod då gärna bredbent midt i ringen. 
Det var hans sturska vana. . . . 

Von Törne. 

1) Jfr Söderhjelm, a. a. II, sid. 35. 



328 Runebergs poetiska stil. 

Gå, sök dig en vän här nära, 
En dugtig och stursk kamrat. . . 

Von Essen. 

Att vara arg och stursk och duktig — det är att vara 
en personlighet eller som Runeberg uttrycker det en 
karl". 

Av vardagliga adjektiv använder Runeberg vidare 
amper („Men höll man mindre amper min"; Kulneff), 
flat („Sågs gubben, ovan förr vid svar, bli helt förskräckt 
och flat"; Sven Dufva). Ferm använt i „Von Konow", 
„Kulneff", „Munter" och „Von Essen", förefaller också att 
ha en vardaglig prägel. — Adjektiven äro som vi se icke 
många, och de som finnas hänföra sig till inre egenskaper, 
icke till yttre. Det är med substantiv och verb Runeberg 
målar, icke med adjektiv; därav fastheten, den plastiska 
åskådligheten och den säkert återgivna rörelsen hos hans 
gestalter. 

Svordomarna i Sägnerna äro rätt talrika; några äro 
lagda i „fänrikens" mun, andra illustrera de skildrade 
personernas sätt att tala. 1 de flesta fall äro de förträffligt 
insatta; jag hänvisar t. ex. till den utomordentligt karak-
teristiska strofen i „Von Essen": 

Och tack för det vackra minne, 
Du väckt i mitt hjerta du, 
Och tack för ditt arga sinne — 
Och drag åt helvete nu! 

Mycket karakteristiska äro också dessa rader i „Fält-
marskalken": 

Fältmarskalken var som vanligt 
Ren för fan i våld på resa. 

Munters svordomar äro korta och uttrycksfulla: „å necken", 
då han får svärdsmedaljen, „fan tog bollen" och „han 
sprack, den saten", då granaten krossat honom. Endast i 
„Von Konow och hans korporal" ha svordomarna kanske 
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ej samma nödvändighet som i de övriga Sägnerna; det 
vill säga de äro nödvändiga så till vida, att major von 
Konow var känd för att svära, och de ge därför hans tal 
den rätta prägeln, men de äro icke beståndsdelar i en 
finare psykologisk skildring som i „Von Essen" och 
„Munter". 

Bland kraftigare uttryck kunna vi nämna vet hut i 
„Sven Dufva" och ,,N:o Femton Stolt" och Herre, håll 
er trut i „Von Törne". Sägnernas kraftord äro genom-
gående godmodigt använda och göra därför icke intryck 
av brutalitet och råhet. Endast i „Von Konow" äro de 
uttryck för häftighet och vrede. 

Till de vardagliga uttrycken höra också några stående 
bildliga eller allittererande vändningar. 1 en del fall har 
Runeberg lätt ändrat det vanliga uttrycket, men förebilden 
är dock igenkännlig. — Jag har antecknat följande: 

Bita i gräset i „Otto von Fieandt" och „Gamle 
Lode". Uttrycket är gammalt: „Man såg så mången 
en med hast i gräset bita" heter det hos Spegel (Guds 
Werk o. Hvila, s. 26). 

Bära herunter i ,,Munter". 
Fyr och flamma i „Gamle Lode". i) 
Gå på sin hals i „Sandels". 
Hull och hår i „Von Konow och hans korporal". 
Klippt och skuret i „Trosskusken". 
Mäta (honom) hans skeppa full i ,,Von Konow och 

hans korporal". 
Skrot och hålt (vanligare halt) i ,,N:o Femton Stolt".  
Smörja sitt krås i ”Sandels". 
Spe och snäsa i „Trosskusken" (jfr ,,spott och spe"). 
Slå hufvudet på spiken i „Munter". 

1) Jag har varken i S. A. 0. B:s samlingar eller genomgången 
litt. lyckats finna något belägg på detta uttryck före Runeberg. Senare 
förekommer det hos Sturzen-Becker och Hallström. 
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Stum som siken i „Munter". 
Stå på sin kant i ,,Von Törne". 
Utan krus (och lon i ,,Kulneff". 

Ordspråket och även den korta, ordspråksartade vänd-
ningen är folklig konst. I förkärleken för det ordspråks-
mässiga, som röjer sig, icke endast i användningen av 
sådana uttryck som de ovan uppräknade, utan överhuvud 
i förkärleken för korta, avrundade, konkret formulerade 
omdömen, uppenbarar sig ett av de rent folkliga dragen 
i Runebergs stil. 

En vardaglig ton anslår Runeberg också i de ord-
lekar med vissa namn, som förekomma i Sägnerna 1): 
den gamle Dufva Auttrar", Sven låter upp „sin breda 
näbb". Verkligt störande är ordleken med Drufvas namn 
i „Vilhelm von Schwerin", och ordleken i ,,Sveaborg" „den 
lyfter högt sitt Oustafssvärd" o. s. v. verkar även något sökt. 

De vardagsuttryck Runeberg använder tillhöra icke 
språkets pöbel. Det är synnerligen betecknande, att flere 
av dem under 1600- och början av 1700-talet användas 
i fullt vårdat skriftspråk; så t. ex. bita i gräset, vara i 
klämma. Men gustavianerna förkastade detta robusta 
språk. I tidens satiriska ,, contes" användes visserligen 
rätt „låga" ord, och i brev och dagböcker förekomma 
vardagsuttryck rätt mycket, men i allvarlig dikt voro de 
omöjliga — likasom humorn överhuvud var något okänt 
för de verkliga gustavianerna. Nyromantikerna höllo sig 
åtminstone till en början helst i högre rymder. Dock 
hade Shakespeare lärt dem att använda även vardag-
liga uttryck, och särskilt i romantikens dramatiska stil 
förekomma sådana rätt ofta. Sålunda innehåller ,,Lyck- 

1) Måhända hade dessa ordlekar hellre bort upptagas bland bil- 
derna. 
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salighetens ö" en ganska stor mängd typiska vardagsord 
såsom t. ex. ,gök" i), kund" 2), ,slyngelaktig." 3) Men för 
Atterboms blida och sirliga väsen låg detta språk knap-
past; man får ibland intrycket att han tar i dessa ord 
liksom med tång — och är det för övrigt riktigt lyckat 
att låta Zefyr, detta luftiga, rosenvingade väsen, använda 
ord av detta slag? — Runeberg var sålunda icke den 
första, som i sin diktning begagnade vardagsord, men 
han är efter Bellman den första, som använder dem på 
ett fullt naturligt och levande sätt. 

Att jämföra Runebergs bruk av vardagsord med 
Bellmans ligger nära till hands. Flere av Sägnernas var-
dagliga ord återfinnas hos denne; dock är Runebergs 
ordskatt av annan art, och även sättet att använda var-
dagsuttrycken är ett annat. Bellman är mera naturalist 
än Runeberg: han återger sina gestalters språk så att 
säga ord för ord, medan Runeberg i de flesta fall blott 
genom ett eller annat ord, säkert funnet och placerat, 
antyder den vardagliga tonen. Men energi i uttrycket, 
så ytterst nödvändig för att detta slags stil ej skall verka 
utdragen och färglös, det ha både Bellman och Runeberg. 

Runebergs inflytande på 50-, 60- och 70-talens för-
fattare framträder tydligt i dessas bruk av enkla, alldag-
liga uttryck. Sägnernas vardagsuttryck och andra ord 
av samma färg möta ofta hos Sturzen-Becker, Strandberg, 
af WirAn, Snoilsky och Topelius. Även dessa författare 
använda vardagliga ord i • allvarlig stil för att ge uttryck 
åt en stämning av innerlighet, varm humor. 

Första äventyret. 
Fjärde d:o. 
Andra d:o. 
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Ålderdomliga och dialektiska ord. 

Det är mycket sällan Runeberg medvetet i konstnär-
ligt syfte använder ålderdomliga ord. Ord som avdankad 
i ,,Sven Dufva", kolt (kort rock) i ,,N:o Femton Stolt", 
platt fördärfvad i ,,Von Törne", ros (beröm) i ,,Gamle 
Lode" hade visserligen redan på Runebergs tid en något 
gammaldags stilfärg, men knappast har skalden med dem 
avsett att framkalla ålderdomlig stämning — måhända har 
dock ,,ros" i ,,Gamle Lode" denna uppgift. Däremot är 
vederlike i ,,Fänrikens marknadsminne" helt säkert använt 
i sådant syfte: 

Jag har nämnt de stora båda, ära ära öfver dem. 
Många deras vederlikar gått som de till fridens hem. 

Ordet ,,vederlike" tillhör den gamla svenska ämbetsstilen, 
och det är som om en erinran av militärordernas och 
rapporternas stil skulle framträda i den gamle granadörens 
bruk av detta ord, då han kallar ära över de gamla 
krigarnas minne. En stämning av gammaldags högtid-
lighet för detta ord med sig även i ,Grafven i Perrho": 

Göms en väldig Konung der i grafven, 
Eller göms en Konungs vederlike? 

Ålderdomligt och dialektiskt snarare än vulgärt tyckes 
mig ordet tocken, som förekommer i ,,Von Törne" och 
,,Munter". Under 1600-talet var ordet vanligt även i 
högre språk. Av Bellman användes det rätt ofta; det synes 
ha tillhört hans eget språk. Senare har „tocken" med 
förkärlek använts för att antyda en dialektisk färgning av 
den talandes språk; så av Almquist i ,,Kapellet": ,,så har 
jag en tarflig, mycket tarflig middag att bjuda på, tåcken 
som fattigt och sämre folk kan ha". På samma sätt 
använder Atterbom det i ',Lycksalighetens ö" (2: 359). 
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Det förefaller, som om ordet hos Runeberg hade en lik-
nande uppgift; att det ej tillhört hans eget talspråk torde 
få anses ganska säkert. 

Av egentliga dialektord finna vi i Sägnerna blott 
bang = rädd (Lotta Svärd), klippa = springa snabbt (Mun-
ter); bål = högfärdig, som av Vendell betraktas som 
dialektord, torde förekomma även i vanligt, vardagligt 
talspråk. Mur = spis tillhör även svenskt allmogespråk, 
men är väl egentligen finskt lånord. 1) Runeberg använder 
ordet regelbundet om den stora, öppna spisen i de finska 
stugorna. Troligen ha alla dessa ord tillhört diktarens 
vardagliga talspråk eller åtminstone varit gamla bekanta 
sedan skoltiden i den lilla österbottniska staden. 

I „Elgskyttarne" har diktaren i rätt stor utsträckning 
använt finska lånord, ävensom ord från allmogedialekterna 
i syfte att ge lokalfärg — jag nämner endast såsom exem-
pel kalja, mujkor, mecka, elda (slå gnistor) o. s. v. Flere 
av dessa ord ha för övrigt icke någon direkt motsvarighet 
i svenskan. 

I föråldrad betydelse användas orden from (de 
fromma, d. v. s. goda föräldrarna; sång I) och usel (olyck-
lig; sång IX). 

Ord, vilkas användning hos Runeberg ofta förefaller 
oss egendomlig äro tåga och tåg. Jag anför: 

Ser du solen, efter natten, 
Strålande på fästet tåga. 

Hjertats morgon. 

När qvällen kommer mild och klar, 
När fläkten gjort sitt tåg. . . . 

Bruden. 

1) Om alla dessa ord jfr Vendell: De östsvenska dialekterna. 
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Välan, hvem följer nu mitt tåg 
Till Näsijärvis dunkla våg? 

Fänrik Stål. 

Med häpnad hennes tysta tåg 
Den gamle, väckt ur dvalan, såg. 

Den döende krigaren. 

Men qvinnan, ädle främling, som du såg 
Med dyster undran, när i stilla tåg 
Hon långsamt skred från broder och till broder . 

Främlingens syn. 

. . . Nyss likväl jag honom såg 
Så ung, så käck, så stark sin stormning våga 
Och rycka an i omotståndligt tåg 
Mot höjda svärd och vilda eldgaps låga. 

Det är uppenbart, att ordets användbarhet som rim-
ord spelat in. Den för oss främmande användningen av 
detta ord tyckes dock ha stöd i tidens litterära språk. 
Sålunda heter det i den kända visan i Lycksalighetens ö": 

Säg mig, vackra bi du lilla, 
Hvart du vill så arla tåga? 

Men ditt vingpar står ej stilla! 
Men du flyger och du tågar! 

Den för vår uppfattning något banala vändningen i 
”Saknaden": 

Jag har blott sakna'n qvar som min, 
Det andra for med dig 

har måhända icke förefallit samtiden alltför vardaglig. 
På ett liknande sätt använder Tegnér samma ord i sin 
dikt ,På grafven i Hires": 

I himlens vindar, susen lätt och blanden 
er sång med vår, med hennes, som for dit! 1) 

1 ) Prof. Söderhjelm har vänligen fäst min uppmärksamhet vid 
detta. 
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Sammansatta ord. 

Inom gruppen av sammansatta ord finner man ett 
synnerligen stort antal ,,poetiska" uttryck, ord som an-
vändas endast i poesi och som ge stilen en särskild poe-
tisk färg. T. ex. 90-talets romantiska poesi verkade mycket 
just genom sådana sammansättningar, långa, blommande 
ord, vilkas senare led mycket ofta utgjordes av ett presens-
particip, vars långsamt förklingande ändelse gav versen 
en vek, smältande färg. Runebergs sammansatta ord ha 
åtminstone delvis en annan prägel; påverkan från gre-
kiskan och dess sätt att bilda ord har spelat in. De 
grekiska mönstren giva honom lust att själv bilda sam-
mansättningar. Många av dessa äro mycket osvenska; 
andra äro av god verkan på den plats, där Runeberg 
ställt dem. Så har Cederschiöld om de sammansatta 
orden i „Kungarna på Salamis" yttrat: ,,Det är som 
hörde vi människor af högre slag, med starkare känslor 
och större förmåga att uttrycka dem, än vi h'afva, och 
därför förvånas vi ej öfeer, att de tala ett annat språk, 
än vi, när deras känslor söka sig luft. 1) 

Bland de sammansättningar jag har att behandla 
finnas flere, som väl få anses helt tillhöra poesins språk 
på grund av den starka koncentration, som utmärker dem, 
men som ändå ha en nykter, kärv prägel. En del av 
dessa, särskilt de grekiskt formade epiteten, i ,,Vargen", 
Elgskyttarne" och ,,Kungarne på Salamis" bära fullkom-

ligt den tillfälliga sammansättningens prägel; så brunskägg-
yfvig, mångordkunnig i ,,Elgskyttarne", vidtkringskddarn, 
ljungeldsbärarn i ,, Kungarne på Salamis". 

Andra sammansättningar kunna däremot upptagas 
och användas vid andra tillfällen, på annat sätt, om de 

1) Svenskan som skriftspråk, sid. 310. 
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än äro ovanliga; så jubelhån (1 S. A. 0. B:s samlingar 
fann jag detta ord belagt endast hos Runeberg). Andra 
sådana koncentrerande sammansättningar, vilka jag icke 
funnit belagda tidigare och som sålunda kunna betecknas 
åtminstone som ovanliga, äro kungapanna (Molnets broder), 
menskoblomma (Höstsång, Chrysanthos), oskuldsbölja (Ofver 
ett sofvande barn: ,,din lefnads oskuldsbölja"), sköflarhändep 
(Sv. n.), sotbesmittas (Ett litet öde), Månadsmatt (Sv. n.), 
upprorshop (Sv. n.), vinterödslig (Adlercreutz). 

Koncentration eftersträvar diktaren också i de rätt 
talrika sammansättningar, vilkas senare led utgöres av ett 
perfektum particip. Inom denna grupp finnas flere osvenska 
bildningar; i synnerhet misshaga de sammansättningar 
vilka innehålla be- som förstavelse till den senare leden. 
Ord av denna typ finna vi ofta i översättningar från 
grekiskan. T. ex. olycksfödd, som Runeberg har i ,,Bon-
den Paavo" förekommer i Palmblads översättning av 
Aischylos' Prometheus" 1), ,,skuldbetyngd" (jfr Runebergs 
skuldbehöljd i ,,Lif och död") finnes likaså hos Palmblad 
i översättning efter Sophokles. Av liknande sammansatta 
ord hos Runeberg kunna vi nämna t. ex. fröjdbetagen 
(Kärlekens förblindande), mordbetänkt (Grafven i Perrho), 
nattomhöljd (Begrafningen) och natthäljd (Kung Fjalar, 
IV), qvällbelyst (Sv. n.), skuggomhöljd (Döbeln vid Jutas), 
skumomstänkt (De två). 

1 Runebergs diktspråk finna vi sammansättningarna 
med förlederna blomster-, purpur-, rosen- rätt talrikt repre-
senterade. Jag nämner t. ex. blomsterdal (Till Franzn), 
blomsterfolk (Chrysanthos), blomstergård (Sv. n.), blomster-
hand (Till Frigga), blomsterlif (Till en blomma), blomster-
rike (Chrysanthos), blomsterskrift (Sv. n.), rosengård (Sv. 
n.), rosen vingad (Den älskande), purpurlågor (Till den 

1) Phosphoros 1811, sid. 207. 
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ålderstegne), purpurrandas (Vallgossen, Augustas romans), 
purpurstänkt (Svanen, Sv. n.). 

Samma stilkaraktär ha nektarånga (Kärlekens förblin-
dande), etersal (Lärkan), perleskur (Morgonen; bildat av 
Runeberg). Kanske ger den senare sammansättningsleden 
detta ord en något mera realistisk färg. 

Den senast behandlade gruppen av sammansättningar 
röjer icke mycket av Runebergs diktarlynne. Endast några 
av sammansättningarna med ,blomster-", nämligen de 
som uttrycka en symbolisk uppfattning av blomstervärlden, 
t. ex. blomsterliv, blomsterskrift, ha en i någon mån per-
sonligt Runebergsk prägel. — Några av de uppräknade 
orden äro visserligen icke tidigare belagda i S. A. 0. B:s 
samlingar, men även dessa ord äro bildade i likhet med 
otaliga andra romantiska ord, och det är snarast en till-
fällighet, om de ej uppfunnits tidigare. 

Sammansättningar, vilkas ena led betecknar någonting 
strålande eller glänsande, äro rätt vanliga hos Runeberg. 
En stor del av dessa ord ha visserligen en schablon-
mässig karaktär — sålunda finna vi i lyriken nästan alla 
de vanliga sammansättningarna med silver-: silverbäck, 
silversky o. s. v. — I uttrycket ”den silfverklara qvällen" 
(Talltrasten), möter dock en självständig ljusimpression, 
och överhuvud synes inom denna grupp av samman-
sättningar med ljusord framträda något av skaldens intresse 
för alla slags ljusverkningar. 

Av ord tillhörande denna grupp kunna vi här nämna 
några: guldbestrålad (Svanen, Till den ålderstegne), stjern-
blick (Sv. n.), stjernedans (Vårt land), stjerneland (Höst-
qvällen), stjernenatt (Vårt land, Fänrikens marknadsminne), 
strålflod (Kyrkan), strålfull (Hvad jag är säll, Augustas 
romans), solglänst (1. E. n:o 27), solblick (Törnet, Augustas 
romans, prosareflexioner), sollik (Elgskyttarne II), helgon-
skimmer (Hjertats morgon), kungaglans (Den gamle), mor-
gonglans (Det ädlas seger), midnattsbrand (Till Franz&), 
sommarljus (Vårt land), snöglans (Sandels). 

22 
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Det mest intresseväckande av dessa ord synes mig 
vara ,,solblick". Det finnes visserligen i litteraturen före 
Runebergs tid — i Atterboms dikt ,,Bland Kärntner-
alperna", tryckt i Poetisk kalender 1820 — men Runeberg 
synes i detta ord inlägga mycket mer. ,,Solblicken" är 
den ljusglimt, som skänker glädje, som låter hela livet stå 
för oss i ett nytt skimmer: tjusning fyller själen vid ,,de 
första vårdagarnas solblickar" 1); poesin är ,,en solblick 
mellan molnen", som lyser upp livets mörka hav 2); ,,en 
solblick ur ett hjerta" kläder törnets stängel i rosor. 3) 
I Augustas romans betecknar solblicken också den varma, 
goda blicken. 

Vi ha i Runebergs språk funnit tvenne sammansätt-
ningstyper: en romantiskt färgad, som ger språket glans 
och rikedom, och en, vars mest karakteristiska drag är 
att den röjer den strävan efter koncentration i uttrycket, 
vilken för Runeberg tyckes ha varit en konstnärlig prin-
cip av största betydelse. Till denna senare grupp hör en 
stor mängd sammansatta ord av antikt tycke, främst de 
episka epiteten, som i ett enda ord ge en hel karakteristik. 
De romantiskt färgade orden äro jämförelsevis mest tal-
rika i Dikter I (jag undantar härvid ',Idyll och Epigram"). 
I ',Svartsjukans nätter" äro sammansättningarna överhuvud 
mycket talrika. Här finna vi både romantiskt och antikt 
färgade sammansättningstyper. Såväl den omständigheten 
att de sammansatta orden äro talrika som det, att både 
den romantiska och den grekiska typen äro representerade, 
bidrar till att ge diktionen Stagnelisk färg. Hos Stagnelius 
finna vi en liknande blandning av romantiska och antika 
element, jämväl då vi betrakta de sammansatta orden. 4) 

E. S., sid. 243. 
E. S., sid. 249. 
Dikten Törnet; I. E. II. 
T. ex. i Bachanterna finner man helt nära varandra ekomgiven, 

rankomlöfvad och rosendag, rosengård, perllik (sid. 92-94. Ham-
marsköld, bd II). 
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I ,,Idyll och Epigram" finnas mycket få sådana sam-
mansättningar, som främst tillhöra poesins språk; det-
samma är fallet med Dikter II i dess helhet. I Dikter III 
finnas icke heller talrika sammansatta ord; dock använder 
Runeberg här en del vackra ljusord — kungaglans, hel-
gonskimmer, strålflod. 

I de episka dikterna, särskilt i ungdomsdikten ,,Var-
gen" och i ,,Elgskyttarne", förekomma många om gre-
kiskan erinrande sammansatta ord, använda som epitet. 
1 ,,Kung Fjalar" finna vi bland de rätt talrika samman-
sättningarna flere nybildningar, som dock äro att betrakta 
såsom tillfällighetsord, t. ex. dunkeltspeglande, fjerran-
rullande, fjerranburen. Det gemensamma draget hos dessa 
ord är den högtidligt tunga prägeln, som ger stilen en 
heroisk karaktär. 

I Fänrik Ståls Sägner äro, såsom redan en flyktig 
undersökning visar, de sammansatta orden få. Dock får 
stundom även här ett högtidligt, ovanligt ord göra sin 
insats i stämningsbilden; så i ,,Döbeln vid lutas": 

Och dagen slöts och nattens tårar stänktes 
På dödens skuggomhöljda skördar ner. 

I vissa av Runebergs episka dikter, särskilt i ,,Var-
gen", ,,Elgskyttarne" och ',Kung Fjalar" ha de samman-
satta orden rätt stor stilistisk betydelse. Inom lyriken 
synes skalden däremot icke i högre grad söka verka 
genom sammansatta ord av poetisk effekt; endast ,,Svart-
sjukans nätter", som i så många avseenden intager en 
särställning inom Runebergs diktning, bildar undantag 
även i detta avseende. 



Slutord. 

Den stil, som först framstod såsom för Runeberg egen 
och personlig, utmärkte sig främst genom sin plastiska 
åskådlighet och genom sin enkelhet. Det var i „Idyll 
och Epigram" Runeberg skapade denna enkla stil, som 
sedan präglar särskilt större delen av hans fosterländska 
diktning. 1 de dikter, som tillhöra denna grupp, är språket 
fritt från exklusivt poetiska uttryck, från bilder och från 
ord som tillhöra endast den högre stilen. Skaldens fantasi 
omgestaltar icke verkligheten i syfte att ge den mera prakt 
och yttre skönhet; snarare förenklar han verkligheten för 
att nå fram till dess kärna och etiska innehåll. 

Men ur Runebergs i den första diktsamlingen ännu 
trevande och osäkra försök att finna uttryck för sin lyriska 
känsla, för det sinne för skönhet och glans, som hans 
starka, friska själ i så utomordentligt hög grad egde, 
utvecklades även en annan stilart, lyrisk, hög och glän-
sande. I ,Kung Fjalar" når denna stil sin fulländning. 
Runeberg, som framstår såsom den enkla, osmyckade 
stilens främsta representant inom svensk litteratur, har i 
detta verk tillika skapat en mer djärvt och exklusivt 
poetisk stil än någon annan svensk diktare. Pose och 
gester präglas även här av lugn enkelhet, plastiskt klara 
och åskådliga stå scenerna för oss, men bilderna väva sin 
ljusskimrande sky av stämning och lyrik omkring dem; 
detaljerna döljas, men de stora linjerna framstå än mera 
obrutet harmoniska och mäktiga. Och i rikare, själfullare 
skönhet än någonsin förr glittrar i denna dikt jägarens 
daggskimrande skog, med mera flammande glans, med 
yrare vågor lockar havet. Tillika betecknar stilens kon- 
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centrerade karaktär, ordföljden och delvis ordvalet en 
avvikelse från det vardagliga och vanliga, som ger stilen 
lyftning och kraft. 1) 

För den enkelhet, den vardagliga ton, som utmärker 
en del av Sägnerna få vi heller icke förbise ,,Sveaborg"'s 
flammande retorik, „Soldatgossen "'s och ,,Den femte Juli "'s 
lyriska glans, suset av ädla ,,segersälla" fanor i Björne-
borgarenas marsch", apoteosens ljusskimmer över så många 
hjältars huvud. Det är utomordentligt rika skönhetsvärden 
Runeberg skapat även inom denna högt stämda stilart. 

I utomordentligt hög grad karakteriseras Runebergs 
skaldskap av en rik konstnärlig utveckling. Hans diktning 
visar en kurva, som stiger — och brister innan den hunnit 
sjunka. 

Framför allt är Runebergs utveckling en utveckling i 
riktning mot syntetisk uppfattning och skildring. 

Hans primära konstnärliga förutsättningar voro ett 
säkert öra för versen och en skarp iakttagelseförmåga. 
Men hans ungdomsdikt saknar helhet. Denna brist yttrar 
sig i det brokiga språket, som ej låter någon helhets-
stämning framträda; orden äro godtyckligt och på måfå 
hämtadedels ur pseudoklassicitetens, dels ur den roman-
tiska skolans ordskatt. Och blicken var främst riktad på 
detaljen: naturskildringarna äro givna i små drag, som 
endast undantagsvis samla sig till enhetlig bild och stäm-
ning, landskapen äro sedda på nära håll -- t. ex. ,,Vår= 
morgonen" innehåller förträffligt observerade detaljer, men 
för att få helhet griper diktaren till en alldeles mekanisk 
åtgärd i det han inför en mycket schablonmässig personi-
fikation av våren. 

Belysande för skaldens utveckling från analytisk till 

1) Prof. Gustafsson har i sin uppsats om ordföljden hos Rune-
berg (Festskrift, utg. av Sv. Litteratursällsk. 1904) hävdat, att avvikelser 
från prosans ordföljd i allmänhet beteckna en strävan efter mera hög-
stämd stil, „ett djärvare grepp i det språkliga instrumentet". 
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syntetisk skildring är en jämförelse mellan ,,Elgskyttarne" 
och ,,Kung Fjalar". I den förstnämnda dikten gives lokal-
färgen, miljöstämningen genom framhållande av etnogra-
fiska smådrag, genom detaljerad skildring av de upp-
trädande personernas vardagsskick; i ,,Kung Fjalar" gives 
stämningen syntetiskt i versens rytm och melodi, i språ-
kets strängt och känsligt avvägda kolorit; livsödena givas 
i stora drag — diktaren dröjer endast vid de stora, livs-
avgörande ögonblicken. 

I Fänrik Ståls Sägner är stämningsskalan rikare och 
mera omväxlande än i ,,Kung Fjalar". Därav följer att 
språkkoloriten ej kan vara så enhetlig som i denna dikt. 
Men den är nästan lika känsligt avvägd. Även i Fänrik 
Ståls Sägner äro de företrädesvis syntetiska stilmedlen, 
rytmen, versmelodin, språkets ton och kolorit av avgö-
rande betydelse. Och människoskildringen koncentreras 
i situationsbilder av typisk, synekdokeisk karaktär. 

Inom naturskildringen förnimmes även utvecklingen 
i riktning mot en mera syntetisk uppfattning. Ljuset 
framträder allt starkare såsom den faktor, som skapar 
enhet, ger helhet åt landskapsbilden. Tillika ses land-
skapet icke mera så på nära håll som tidigare; naturbil-
derna t. ex. i ,,Vårt land" och ,,Den femte Juli" ge vida 
utsikter, syntetiska bilder av hela vårt land. — Vi ha sett 
att även bildspråket utvecklas så, att det får en mera 
syntetisk karaktär, i det bilderna i ett enhetligt uttryck 
kunna samla en rik komplex av id&r, känslor, föreställ- 
ningar  jag nämner här än en gång bilden av hagel- 
skuren i ',Kung Fjalar"'s första sång och slutbilden i samma 
dikt — ,,likt dagen slocknade Fjalar kung". 

Bekantskapen med folkdikten blev som känt av allra 
största betydelse för Runebergs stilutveckling. Folkdikten 
lärde honom att uppfatta och skildra människorna såsom 
typer. I „Idyll och Epigram" skildrar han det enklaste, 
mest typiskt allmänmänskliga i livet. Men på samma 
gång väcktes hos honom en intuitiv uppfattning av det 
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nationellt typiska. Dikten om bonden Paavo står — vil- 
ket även av forskningen framhållits  såsom det första 
mäktiga uttrycket för den id& som gjort Runeberg till 
vår nationalskald. Bonden Paavo är, stilistiskt och formellt 
likasom materiellt, urbilden till Runebergs gestalter: han 
är uppfattad som nationell typ. 

Paavos gestalt är given blott i sina allra väsentligaste 
drag. Den är uttrycket för den första, intuitivt anande 
syntesen, som når långt och djupt, men icke bekymrar 
sig om detaljerna. Senare varierar, utarbetar Runeberg 
denna ,,finnens" gestalt; han vill ge en rikare, mera om-
fattande skildring. Men under denna strävan efter större 
rikedom i skildringen slappas åter till en början det syn-
tetiska greppet. 1 ,,Elgskyttarne" ger diktaren en rikedom 
av detaljer. Väl håller han ständigt blicken fäst på det 
nationellt typiska, men helheten lider dock måhända av 
dessa massor av rent yttre smådrag; ingen av gestalterna 
kan ställas vid sidan av bonden Paavo. Om vi söka 
bestämma den konstnärliga uppgift Runeberg — natur-
ligtvis omedvetet — förelagt sig, synes den te sig ungefär 
så: att ge en bild av Finlands folk, lika djup och hel i 
i syntesen, lika väsentlig som bilden av bonden Paavo, 
men tillika rikare, mångsidigare utförd. Skildringen i 
dulqvällen" framstår redan djupare, väsentligare än den 
i ,,Elgskyttarne". 1 Sägnerna har Runeberg slutligen gett 
en syntes, som är hel och rik på samma gång; han har 
gett en nyanserad bild, men nyanserna smälta samman i 
helhet. Likasom i ,,Elgskyttarne" ser han objektivt på 
gestalterna, ser dem utifrån, skildrar deras yttre skick, 
hållning och rörelser. Men det yttre framstår såsom uttryck 
för det inre. 
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Lagus, W. Söderhjelm, G. Cygneeus, A. Hultin och P. Nord- 
mann.) — 50 + 336 sid., tr. 1895  3: 75  
Jöns Buddes bok. En handskrift från Nådendals kloster, 
utgiven genom 0. F. Hultman. — XXII + 256 sid., tr. 1895 . . 5: — 

*Åbo universitets lärdomshistoria. 6. Naturalhistorien, av 
Otto E. A. Hjelt. — IV + 446 sid., tr. 1897  4: 75 

*Raseborgs slotts historia, av Torsten Hartman. — 155 sid , 
tr. 1897  2: 75  

*Förhandlingar och Uppsatser. 10. (Längre uppsatser av G. 
Cygn2eus, K. G. Leinberg, C. G. Estlander och E. Lagus.) — 
82 + 194 sid., tr. 1897  3: — 
Katalog öfver den svenska litteraturen i Finland samt 
arbeten af inhemska författare på främmande språk 1891- 
1895. Uppgjord av Yrjö Hirn. — 266 sid., tr. 1897  3: 50 

*Förhandlingar och Uppsatser. 11. (Längre uppsatser av I. 
A. Heikel, G. Frosterus och Yrjö Hirn.) — 69 + 216 + 33 sid., 
tr. 1898  3: — 

*Åbo universitets lärdomshistoria. 7. Matematiken och fysi- 
ken, av K. F. Slotte. — 293 sid., tr. 1898  3: 50 
Bref från Henrik Gabriel Porthan till samtida, utgivna av 
Ernst Lagus. — 360 sid., tr. 1898  8: — 

*Förhandlingar och Uppsatser. 12. (Längre uppsatser av Carl 
v. Bonsdorff och Hj. Appelqvist.) — 71 + 192 + 11 sid., tr. 1899 3: — 
Prästeståndets Protokoll vid Borgå landtdag år 1809 jämte 
Handlingar rörande landtdagen, utgivna av Elis Lagerblad. 
— 586 sid., tr. 1899  10: — 

*Finlands svenska vitterhet. 1. Jakob Tengströms vittra, 
skrifter i urval med en lefnadsteckning, av M. G. Schy- 
bergson. — CLIX + 280 sid., tr. 1899  4: 50 

*Åbo universitets lärdomshistoria. 8. Kemien, av Robert 
Tigerstedt. — 210 sid., tr. 1899  3: — 
En samling öfversättningar och bearbetningar från romer-
ske och franske författare. Utgivningen ombesörjd av T. S. 
Dillner. — XX + 145 sid., tr. 1899  4: — 

*Dagbok, förd under kriget i Finland 1788-1790 av audi-
tören C. C. Ekman, utgiven av Reinh. Hausen. — XI + 266 sid., 
tr. 1900  3: — 

*Förhandlingar och Uppsatser. 13. (Längre uppsatser av V. T. 
Rosenqvist, W. Söderhjelm och C. v. Bonsdorff.) — 45 + 254 
sid., tr. 1900  3: — 

*Karl August Tavaststjerna. En levnadsteckning av Werner 
Söderhjelm. — 324 sid., tr. 1900  4: — 



*Förhandlingar och Uppsatser. 14. (Längre uppsatser av R. F. 
von Willebrand, C. v. Bonsdorff och G. CastKn.) — LXXXI 
+ 244 sid., tr. 1901  3: — 

*Finlands svenska vitterhet. 2. Mikael Chorwi valda dikter 
med en lefnadsteckning, av Ernst Lagus. — CXC + 261 sid., 
tr. 1901  4: 50 

*En idéernas man. Biografi över August Fredrik Soldan, av 
Juhani Aho. — 421 sid., tr. 1901  5: 50 

*Åbo universitets lärdomshistoria. 9. Teologin, senare 
delen, av Herman Råbergh. — 229 sid., tr. 1902  3: — 

*Förhandlingar och Uppsatser. 15. (Längre uppsatser av P. 
Nordmann, A. 0. Freudenthal, J. Ahrenberg, Z. Schalin och 
0. Grotenfelt.) — LXIX + 243 sid., tr. 1902  3: — 

*Finlands svenska vitterhet. 3. Valda skrifter af Jakob 
Frese med en teckning af hans lefnad och skaldskap, 
av Arvid Hultin. — CXIX + 218 sid., tr. 1902  4: 50 

Katalog öfver den svenska litteraturen i Finland samt arbe-
ten på främmande språk af finländske författare eller 
utgifna i Finland 1896-1900. Utarbetad av H. Bergroth. 

302 sid., tr. 1902  4: — 
*Torsten Rudeen. Ett bidrag till karolinska tidens litteratur-

och lärdomshistoria, av Arvid Hultin. —IV + 276 sid., tr. 1902 4: — 
M. Calonii bref till H. G. Porthan, utgivna av W. Lagus. — 

XI + 449 + 91 sid., tr. 1902  8: — 
*Förhandlingar och Uppsatser. 16. — 1902. (Längre uppsat-

ser av H. Pipping, R. Nordenstreng, 0. Grotenfelt, A. Hultin, 
K. G. Leinberg.) — LXVII + 236 sid., tr. 1903  3: — 

*Bref, tal och andra skrifter af Mikael Chorxus, utgivna av 
Ernst Lagus. — VIII + 400 sid., tr. 1903  4: 50 

*Skildring af krigshändelserna i Öster- och Västerbotten 
1808-1809, av C. J. Ljunggren. — III + 153 sid., tr. 1903 2: 50 

Bidrag till Eddametriken, av Hugo Pipping.— 118 sid., tr. 1903 3: — 
*Per Brahe. Illustrerad levnadsteckning, författad av P. Nordmann. 

520 sid., tr. 1903  6: — 
Joh. Ludv. Runeberg, hans lif och hans diktning 1, av Werner 

Söderhjelm. — 468 sid., tr. 1904  6: — 
*Joh. Ludv. Runebergs hundraårsminne. Festskrift 5 febr. 

1904. — 441 sid., tr. 1904  10: — 
*Förhandlingar och Uppsatser. 17. —1903. (Längre uppsatser av 

M. G. Schybergson, Gunnar Castr&i, Z. Schalin, F. Gustafsson, 
R. F. von Willebrand, K. G. Leinberg och G. A. Nordman.) 
— LXIII + 408 sid., tr. 1904  4: — 

LXIV Ordbok över de östsvenska dialekterna, av Herman Vendell. 
Första häftet. — XLII + 280 sid., tr. 1904  7: — 

LXV. *Finlands svenska vitterhet. 4. Den svenska vitterheten i 
Finland under stormaktstiden 1640-1720, av Arvid Hultin. 

CCLXXXVIII + 230 sid., tr. 1904  6: — 
Pehr Kalms Resa till Norra Amerika, ånyo utgiven av Fredr. 

Elfving och Georg Schauman. Första delen. Med en inledning 
av Georg Schauman. — LI + 400 sid., tr. 1904  4: — 

Ridderskapets och Adelns Protokoll vid Borgå landtdag 
1809, utgivna av Elis Lagerblad. — 454 sid., tr. 1905  8: - 

*Förhandlingar och Uppsatser. 18. — 1904. (Längre uppsatser 
av W. Söderhjelm, A. Hultin, M. G. Schybergson och 0. 
Andersson.) — XCVIII + 204 sid., tr. 1905  3: — 

Bidrag till Helsingfors stads historia, samlade och utgifna av 
P. Nordmann. I. Bref från 1550-1650. — Stadens domböcker 
1623-1639. — 252 sid., tr. 1905  3: 50 



*Bref och dagboksanteckningar af Georg August Wallin, 
utgivna jämte en levnadsteckning av Knut Tallqvist. — CXXXIV 
+ 366 sid., tr. 1905  

Ordbok över de östsvenska dialekterna, av Herman Vendell. 
Andra häftet. — 588 sid., tr. 1905  5: — 

Bidrag till Helsingfors stads historia, samlade och utgivna av 
P. Nordmann. II. Prosten Henrik Forsii biografi och skrifter. 
— 129 sid., tr. 1906  2: — 

*Förhandlingar och Uppsatser. 19. — 1905. (Längre upp-
satser av R. Tigerstedt, M. G. Schybergson, P. Nordmann, 
A. Hultin, K. G. Leinberg och Yrjö Hirn.) — LXIV + 322 
sid., tr. 1906 

1. Minnespenningar öfver enskilda personer, födda eller 
verksamma i Finland, beskrivna av Mauritz Hallberg. — 
154 sid., tr. 1906  3: — 

Ordbok över de östsvenska dialekterna, av Herman Vendell  
Tredje häftet. — pp. 589-900, tr. 1906  5: — 

LXXVI Bidrag till Helsingfors stads historia, samlade och utgivna 
av P. Nordmann. III. Bref från 1651-1697. Stadens dom- 
böcker 1639-1643. — 210 sid., tr. 1906  3: — 

LXXVII Joh. Ludv. Runeberg, hans lif och hans diktning Il, av W  
Söderhjelm. — 558 sid., tr. 1906  7: — 

*Förhandlingar och Uppsatser. 20. - - 1906. — (Längre upp-
satser av W. Ruin, R. Lagerborg, G. Heinricius, K. G. Lein- 
berg och G. Castr.) — LXV + 397 sid., tr. 1907  4: — 

Ordbok över de östsvenska dialekterna, av Herman Vendell. 
Fjärde häftet. — pp. 901-1215 + 6 sid., tr. 1907  5: — 

*Åbo universitets lärdomshistoria. 10. Filosofin, av Th. Rein. 
— 326 sid., tr. 1908  3: 50 

*Förhandlingar och Uppsatser. 21. -- 1907. (Längre uppsatser 
av E. Wrangel, Th. Westrin, G. Heinricius, J. G. Nikander, 
L. F. la Cour, K. G. Leinberg, Ossian Grotenfelt, W. Söder- 
hjelm.) — LXXIV + 397 sid., tr. 1908 z 4: — 

Bidrag till Helsingfors stads historia, samlade och utgivna av 
P. Nordmann. IV. Bref från 1714-1796. — 228 sid., tr. 1908 3: — 

*Henrik Gabriel Porthan. Levnadsteckning av M. G. Schy- 
bergson. Förra delen. — XIII + 281 sid., tr. 1908  3: — 

Biografiska undersökningar om Anders Chydenius, av 
Georg Schauman. — XI + 645 sid., tr. 1908  7: — 

*Sjukvård och läkare under kriget 1808-1809, av K. E  
LinUn. — IX + 229 sid., tr. 1908  3: — 

Bidrag till Helsingfors stads historia, samlade och utgivna 
av P. Nordmann. V. Gamla Helsingfors 1550-1640. — 
184 sid., tr. 1908  3: — 

*Elias Lönnrots Svenska skrifter, utgivna av Jenny af Forselles  
Uppsatser och översättningar. — 355 sid., tr. 1908 . . .  3: 50 

*Förhandlingar och Uppsatser. 22. — 1908. (Längre uppsatser 
av G. Heinricius, A. Hultin, B. Sjöros.) — XCVIII + 210 sid., 
tr. 1909  3: — 

*Josef Julius Wecksell. En studie av Arvid Mörne. — 290 
sid., tr. 1909  4: — 

*Svenska Litteratursällskapet i Finland 1885-1910. Minnes-
skrift den 5 februari 1910. 194 + 138 sid., tr. 1910 . . . . 4: — 

*Förhandlingar och Uppsatser. 23. — 1909. (Längre upp-
satser av E. Westermarck, G. Heinricius och P. Ndrdmann.) 
— XCIII + 233 sid., tr. 1910  3 :- 

5: — 

3: 50 



Studier i Nordisk filologi. Utgivna genom Hugo Pipping. 
Första bandet. Uppsatser av E. Lid&I, H. Pipping och R. 
Sax61. — 53 + 24 + 183 sid., tr. 1910   3: — 

Pehr Kalms Resa till Norra Amerika, ånyo utgiven av Fredr. 
Elfving och Georg Schauman. Andra delen. Med ett förord 
av Georg Schauman. XI + 390 sid., tr. 1910  4: — 

*Det ekonomiska tidevarvet i Finlands litteraturhistoria. 
Ur odlingens hävder under frihetstidens senare del, av 
Arvid Hultin. — 384 sid., tr. 1910  5: — 

Studier i Nordisk filologi. Utgivna genom Hugo Pipping. 
Andra bandet. Uppsatser av H. Pipping, T. E. Karsten, G. 
Cederschiöld, T. Torbiörnsson, S. A. Korff, Hj. Lindroth och 
R. Sax6-1. — 25 -1- 47 + 13 + 7 + 40 + 10 + 13 + 16+ 12 
+ 9 sid., tr. 1911  3: — 

*Förhandlingar och Uppsatser. 24. — 1910. (Längre uppsatser 
av Hj. Appelltvist, G. Heinricius, M. G. Schybergson, A. Lille, 
R. Hausen, E. Lagus och E. Holmberg.) — CXLV + 201 sid., 
tr. 1911  3: — 

*Generalregister till Svenska Litteratursällskapets i Finland 
Förhandlingar 1885-1909, av Alexander Boldt. — 127 sid., 
tr. 1911  2: — 

*Henrik Gabriel Porthan. Levnadsteckning av M. G. Schy- 
bergson. Senare delen. — VIII + 574 sid., tr. 1911  5: — 

*Elias Lönnrots Svenska skrifter, utgivna av Jenny af For-
selles. II. Brev, anteckningar och reseskildringar. — XXX+ 
580 sid., tr. 1911  5: — 

*Historiska uppsatser. — X + 242 sid., tr. 1911  3: — 
*Skildringar från Abo Akademi 1808-1828, av G. Heinricius. 

— XII + 213 sid., tr. 1911  3: — 
Brev från Henrik Gabriel Porthan till samtida, utgivna av 

Ernst Lagus. — VIII + 131 sid. stor 8:o, tr. 1912   3: — 
Studier i Nordisk filologi. Utgivna genom Hugo Pipping. 

Tredje bandet. Uppsatser av L. Fr. Läffler, Bruno Sjöros, 
Nat. Beckman, Erik Noreen, Hj. Lindroth, H. Pipping och 
Rolf Nordenstreng. — 65 + 6 + 16 + 12 + 6 + 9 + 4 + 32 
+ 4 + 16 sid., tr. 1912  3: — 

Katalog öfver den svenska litteraturen i Finland samt 
arbeten på främmande språk af finländske författare 
eller utgifna i Finland 1901-1905. Utarbetad av Emil 
Hasselblatt. — 369 sid., tr. 1912  4: — 

*Förhandlingar och Uppsatser. 25. — 1911. (Längre uppsatser 
av V. T. Rosenqvist, Arvid Hultin, Werner Söderhjelm, Reinh. 
Hausen, Kurt Antell, A. A. A. Laitinen, Hugo Pipping och 
Selma Lagerlöf.) — CXXXIV + 303 sid., tr. 1912  4: — 

*Utdrag ur J. Grots brevväxling med P. Pletnjov angående 
finska förhållanden vid medlet av 1800-talet. 1. Över-
sättning av Walter Groundstroem. — XIV + 324 sid., tr. 1912 4: — 

Släktbok, utgiven av Atle Wilskman. 1:1. — 4 + 156 sid. 
stor 8:o, tr. 1912  5: — 

*Finska Kadettkåren och dess kamratskap, av G. A. Gripen- 
berg. — XVI + 437 sid., tr. 1912  4: — 

*Anteckningar om Immanuel Ilmoni. Enligt brev och dag- 
böcker av G. Heinricius. — XVI + 330 sid., tr. 1912  3: — 

Studier i Nordisk filologi. Utgivna genom Hugo Pipping. 
Fjärde bandet. Uppsatser av L. Fr. Läffler, Th. Hjelmqvist, 
Hj. Lindroth, E. Noreen, Nat. Beckman. — 124 + 5 + 43 
+ 2 + 5 + 18 + 59 sid., tr. 1913  3: -- 



*Finlands svenska vitterhet. 5. Gustaf Filip Creutz, av 
Arvid Hultin. — IX + 383 + 117 sid., tr. 1913  5: — 

*Förhandlingar och Uppsatser. 26. — 1912. (Längre uppsatser 
av Gunnar Castr&I, R. Hausen, A. Mörne, Ruth Hedvall, 
H. Hultin, J. Tegengren, C. Synnerberg och Y. Hirn.) — 
LXXXVII + 368 sid., tr. 1913  4: — 

Studier i Nordisk filologi. Utgivna genom Hugo Pipping. 
Femte bandet. Uppsatser av Birger Nerman, T. E. Karsten, 
H. Bergroth, L. Fr. Läffler, Hugo Pipping. — 13 + 12 + 21 
+ 52 + 95 +VII + 18 + 2 sid. tr. 1914  3:— 

Pehr Kalms brev till samtida. I. Pehr Kalms brev till C. F. 
Mennander, utgivna av Otto E. A. Hjelt och Alb. Hästesko. — 
XIV + 398 sid., tr. 1914  4: — 

*Förhandlingar och Uppsatser. 27. — 1913. (Längre uppsatser 
av Arvid Hultin, T. E. Karsten, Herman Hultin, P. Nordmann 
och 0. F. Hultman.) — CIV + 264 sid., tr. 1914  4: — 

*Från samhällslifvet i Åbo 1809-1827. Kultur- och person-
historiska skildringar av G. Heinricius. — XV + 236 sid., 
tr. 1914  3: — 

CVII. Släktbok, utgiven av Atle Wilskman. I: 2. — 4 + 156 sid. stor 
8:o, tr. 1914  5: — 

*Skrifter av C. G. Estlander. I. Uppsatser om Johan Ludvig 
Runeberg. — XII + 528 sid., tr. 1914  5: — 

Studier i Nordisk filologi. Utgivna genom Hugo Pipping. 
Sjätte bandet. Uppsatser av Nat. Beckman, Jöran Sahlgren, 
Hugo Pipping, Bruno Sjöros. — 32 + 7 + 21 + 44 + 56 sid., 
tr. 1914  3: — 

*Utdrag ur J. Grots brevväxling med P. Pletnjov angående 
finska förhållanden vid medlet av 1800-talet. Il. Över-
sättning av Walter Groundstroem. — 397 sid., tr. 1915 . . . 4: — 

Pehr Kalms Resa till Norra Amerika, ånyo utgiven av Fredr. 
Elfving och Georg Schauman. Tredje delen. Med en in-
ledning av Georg Schauman. — XXII + 428 sid., tr. 1915 4: — 

Förhandlingar och Uppsatser. 28. — 1914. (Längre uppsatser 
av Agnes Langenskjöld, Sverker Ek, Reinh. Hausen, Arvid 
Hultin, Ludvig Lindström och Jacob Tegengren.) — CXLVI 
+428 sid., tr. 1915  5: — 

Runebergs poetiska stil. Studier av Ruth Hedvall. 343 
sid., tr. 1915  4: — 

OBS. De med * utmärkta tomerna hava utdelats åt alla medlemmar, 
de övriga endast åt stiftare. 



Tillkännagivande. 
Personer, som önska inträda i Svenska litteratursällskapet, 

kunna anmäla sig hos Sällskapets skattmästare, professor A. 
Wallensköld, Västra Hamngatan 5, ävensom hos dess ombudsmän 
i landsorten. Sällskapets medlemmar fördelas i tre kategorier: 
„stiftande medlemmar", vilka inbetala 200 mark eller därutöver, 
„ständiga medlemmar", vilka en gång för alla erlägga 100 mark, 
samt „årsmedlemmar", vilka betala 10 mark årligen i tolv års 
tid, varefter de överföras till ständiga medlemmar. Ständiga med-
lemmar och årsmedlemmar kunna övergå till stiftare genom att i 
enlighet med en därför uppgjord tariff inbetala differensen mellan 
stiftareavgiften 200 mark och det som de tidigare erlagt till Säll-
skapet. Stiftande medlemmar äga rätt att erhålla samtliga ut-
kommande tomer av Sällskapets skrifter. Ständiga medlemmar 
och årsmedlemmar få alla „Förhandlingar och Uppsatser" och på 
särskild anhållan även skriftserien „Studier i nordisk filologi", 
men av de övriga skrifterna blott de mer populära; dock kunna 
de för halva priset tillösa sig även de andra skrifterna. Nyinträ-
dande stiftande medlemmar erhålla ännu gratis några få förut 
utkomna tomer, av vilka ett större antal exemplar finnes i arkivet. 
Rekvisitioner adresseras till Sällskapets arkivarie, lektor Elis 
Lagerblad, Helsingfors, Svenska normallyceum, Unionsgatan 2. 

Med Svenska litteratursällskapet i Uppsala har överens-
kommelse ingåtts, att i detsamma mot erläggande av endast halv 
avgift eller kr. 2: 75, postportot inberäknat, kunna inträda med-
lemmar av Svenska litteratursällskapet i Finland, vilka där-
igenom bliva delaktiga av det i Sverige verkande Sällskapets 
skrifter. Också äga medlemmarna av bägge Litteratursällskapen 
tätt att för halva priset tillösa sig de båda Sällskapens äldre 
skrifter, ifall det återstående lagret sådant medgiver. Ständiga 
medlemmar av Uppsalasällskapet kunna Litteratursällskapets i 
Finland medlemmar bliva, om de så önska, mot en avgift en 
gång för alla av 50 kronor. Inträdessökande äga anmäla sig 
hos lektor Lagerblad. 
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