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kaffehus och värdshus, klädedräkt, sanitära förhållanden, 
teaterliv, högtidsseder och andra förlustelser kan man 
inhämta kunskaper om här, liksom om naturvetenskaper
nas dåläge, the Royal Society (vars president Pepys blev 
1684) och naturligtvis de ämbetsverk som han var anställd 
i, den kungliga räntkammaren med dess otroligt föråld
rade kontrollmetoder och amiralitetet, där han gjorde sin 
stora insats. De uppseendeväckande händelserna under 
det skildrade decenniet — pesten, branden och den hol
ländska flottans segerrika raid in i själva Themsen -  be
handlas likaså utförligt, och av Pepys egna talrika fritids
intressen speciellt musiken. Till artiklarna hör noter med 
litteraturhänvisningar. I volymen ingår också ett omfat
tande glossarium över tidstypiska ord, en kronologisk 
översikt och några kartor. Man bör här påminna om att 
första volymen, utgiven 1970, innehåller en hundrasidig 
inledning om Pepys liv och om den spännande upptäckts- 
och utgivningshistorien: den första, starkt beskurna utgå
van, med talrika felläsningar även av partier som inte var 
stenografiskt nedtecknade, utkom 1825, sju år efter det att 
John Evelyns nästan lika berömda dagbok för första gång
en publicerats.

Böldpesten i London 1665, som krävde ca 100000 offer, 
dokumenterades av Pepys i talrika, strödda notiser som 
inte minst gäller hans egna reaktioner inför vad han såg 
och hörde. Vånda omväxlar med beslutsamhet att hålla 
modet uppe. Efter de många skakande detaljerna om folks 
rädsla och hjälplöshet och om insjuknande, död och be
gravning, läser man Pepys slutsummering av året med en 
känsla av förbluffande antiklimax: »Jag har aldrig levat så 
lustigt (utom det att jag aldrig förtjänat så mycket) som jag 
gjorde under denna pesttid.»

Att det fanns de som hårt gick in för att leva lustigt får 
man sig också till livs genom Daniel Defoes halvfiktiva 
dokumentation av pesten i The Journal o f the Plague 
Year. Defoe var bara fem-sex år 1665 och skildringen 
utgavs (anonymt), liksom hans andra stora arbeten, först 
då han var i sextioårsåldem. Han kan näppeligen ha haft 
mer än några diffusa minnesbilder, om ens det, eftersom 
det är möjligt att familjen flydde London. Men det är 
tydligt att ’journalen’, som utges vara berättad av ett 
ögonvittne, sadelmakaren H. F., i viss utsträckning byg
ger på muntligt stoff levererat av en släkting och av be
kanta, förutom de medicinska och topografiska källor som 
Defoe anlitade. Graden av fakticitet kan inte fastställas 
och spelar ingen avgörande roll om man ser arbetet för 
vad det är, ett stycke levande, i nykter ton presenterad 
litteratur.

Det är glädjande att detta Defoes verk blivit översatt till 
svenska och kommit i goda händer, nämligen Per-Erik 
Wahlunds. Överflyttningen är som alltid stilsäker. Dess
utom, och inte minst, har Wahlund försett boken med en 
informativ efterskrift och med inte mindre än sjuttiofem 
sidor initierade noter -  heder också åt förlaget, som satsat 
på en så mönstergill utgivning.

Erik Frykman

118 Övriga recensioner

AnnaMari Sarajas: Studiet av folkdiktningen i Finland 
intill slutet av 1700-talet. (Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademiens Handlingar, Filologisk-filoso
fiska serien 19.) Almqvist & Wiksell International. Sthlm 
1982.

Matti Klinge: Runebergs två fosterland. Söderström & 
C:o Förlags AB. Helsingfors 1983.

Svenska humanister klagar ibland och med goda skäl över 
sina svårigheter att göra sig bekanta med sina finsksprå
kiga kollegors produktion. Det är ett dilemma som man 
inte viftar bort med hänvisning till att man på andra sidan 
Ålands hav och Bottenviken sysslar med så exklusivt 
finska saker att svensken kan lämna denna forskning där
hän. Finlands sak är vår i mer än ett hänseende. För 
historikern och idéhistorikern som bearbetar skeden då 
Finland var en integrerad del av det svenska riket är 
tvärtom sådan forskning en nödvändig del av hans veten
skapliga horisont. Och knappast i mindre grad gäller det
samma för litteraturforskare som vill följa utvecklingen 
under den ryska tiden av en litteratur på båda språken 
mot en nationell särprägel.

Möjligheten att översätta vetenskaplig litteratur från 
finska till svenska är naturligtvis begränsad. Så mycket 
angelägnare att uppmärksamma sådana händelser. Två är 
aktuella, AnnaMari Sarajas’ doktorsavhandling från 1956, 
Studiet av folkdiktningen i Finland intill slutet av 1700- 
talet och Matti Klinges essäsamling Runebergs två foster
land] några av Klinges essäer är dock från böljan författa
de på klar och elegant svenska.

Att recensera en doktorsavhandling 27 år efteråt tycks 
mig vara en väl senkommen åtgärd. Jag begränsar mig till 
några reflexioner.

Titelns »studiet» pekar mot en lärdomshistorisk under
sökning. Avhandlingens finska titel har emellertid en vi
dare term med betydelsen ’kännedomen’, en term som väl 
svarar mot undersökningens bredd. Inte ens i Finland, ett 
föregångsland vad gäller folkloristisk forskning, studerade 
man i någon mera vetenskaplig mening den rika finska 
folkdikten förrän i slutet av 1700-talet. Reformationens 
företrädare kunde tvärtom aktivt motarbeta den folkliga 
traditionen, som de ansåg som en arsenal av vidskeplig
heter.

Sarajas har samlat och diskuterat ett imponerande ma
terial mot vars bakgrund Porthan med de första delarna av 
De poesi Fennica framstår mera som utvecklare av en 
finsk lärdomstradition än som pionjären för en helt ny 
forskningsinriktning.

För svenska folklorister och litteraturforskare erbjuds 
med denna översättning en tacksam genväg till ett rikt 
källmaterial. Skada bara att de rätt talrika citaten från 
finska folkdikter och folkdiktspastischer inte också kun
nat översättas till svenska.

Matti Klinges idéhistoriska perspektiv är stimulerande 
vidsträckt och fritt från bindningar till etablerade forsk
ningstraditioner. De tretton essäerna med sin tyngdpunkt i 
tsartidens finländska idéhistoria bjuder på både intres
santa närstudier, stora linjer och överraskande slutsatser.

En tes som går genom flera av dessa studier är den att 
Finlands historia tar sin böljan först i och med 1809. 
Dessförinnan hade det delat öden med det Sverige av 
vilket det varit en del. Åboland bör för denna tid anses 
tillhöra rikets centrala delar liksom Uppland och Söder
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manland. Savolaks och Karelen bör uppfattas som ran
dområden på samma sätt som t. ex. Värmland och Små
land. Med denna tolkning av 1809 som ett gränsår blir 
1800-talets finländska märkesmän, i främsta ledet Lönn
rot, Runeberg och Snellman, var och en pionjär för en 
nationell finsk identitetssträvan.

Den diskuterande lilla essän »Kulturförbindelsema mel
lan Sverige och Finland efter år 1809» rymmer uppslag till 
en hel rad angelägna forskningsprojekt på ett försummat 
område. Som ’idébank’ för kulturhistoriskt orienterade 
forskare i flera ämnen och i båda länderna anbefalls den 
uppsatsen till särskild begrundan.

Den essä som givit samlingen dess namn, »Runebergs 
två fosterland», tidigare publicerad på båda språken, 
driver tesen att Fänrik Ståls sägner visar två olika upp
fattningar om Finland. »Vårt land» som tillkom 1846 be
sjunger »de tusen sjöars land» mer än den gemensamma 
historiska erfarenheten. Först med »Björneborgarnas 
marsch» i den andra, år 1860 utgivna, samlingen blir 
1808-1809 års krigare sammanlänkade med historiska 
minnen; här nämns Narva, Polen, Leipzig och Liitzen. 
Soldatgossen hänvisar till tre generationer krigare ända 
tillbaks till »Carols tid».

När Runeberg mot slutet av 1840-talet skrev sina första 
fänrikar, såg han enligt Klinge i ’fosterlandet’ framför allt 
de naturgeografiska kvaliteterna. Han stod i linje med den 
unge Topelius’ avvisande svar på frågan »Äger Finska 
folket en historie?» främmande för att tillmäta de bakom 
1809 liggande seklerna någon positiv roll ur den nya natio
nens synpunkt; ett fjärmande till svensk kultur och ett 
närmande till rysk kännetecknar Runeberg under 1840- 
talet. Annorlunda är den hållning som manifesteras i den 
andra samlingen fänrikar. Här förenar sig en mera anti- 
rysk inställning med en ny syn på ’fosterlandet’: ». . .  från 
att ha varit främst ett geografiskt landskap blev [det] 
främst ett historiskt begrepp.» Flera faktorer ligger, me
nar Klinge, bakom denna positionsändring. Runebergs 
triumfatoriska mottagande under Sverigeresan 1851 finns 
med i bilden, likaså bl. a. det faktum att Topelius -  som, 
kunde man infoga, lärt en del av Runebergs fänrik -  från 
1853 i bokform böljat utge Fältskärns berättelser.

För en litteraturforskare är Klinges tes inspirerande. 
Samtidigt infinner sig behovet att teckna en utvecklings
linje med något flera nyanser. Det uttalade avståndstagan
det från svensk kultur tillhör för Runebergs del det tidiga 
1830-talet. Det positiva intresset för rysk kultur når sin 
kulmen med Nadeschda \ hur man ur den synpunkten skall 
tolka dikter som den tidiga »Den döende krigaren» och 
den 1848 publicerade »Kulneff» är en vanskligare fråga. 
Att skalden med sitt porträtt av den folkkära legenden 
Kulnev grep möjligheten att teckna en representant för 
den ryska invasionsarmén med varmt mänskliga drag bak
om fienderollen kan stå i samband med hans behov av 
variation och fullständighet i sitt galleri av krigartyper. 
Det stannade för övrigt vid just »Kulneff». Den andra 
närbilden av en rysk soldat, »Den döende krigaren», hade 
han första gången publicerat mer än tio år tidigare, 1836.

»Svensk eller finne», för att låna Franzéns ord i »Den 
gamle knekten», båda stod de under fanorna i det krig 
som Runeberg böljade skildra i åren strax före 1848. 
Veteranen »helt vördnadsvärd att skåda / i dräkten gul 
och blå» blir symbol för en äktfinsk rojalism av gusta
vianskt märke. Den skillnad som finns mellan sägnerna

1848 och fortsättningen 1860 är, som jag ser det, mindre 
en skillnad till arten än till graden. Den andra samlingen 
förefaller med mer emfas än den första markera djupdi
mensionen i svenskarnas och finnarnas ödesgemenskap 
bortom 1809. Veteranen i gult och blått kunde 1848 förstås 
som en länk till det sena 1700-talet. 1860 fördjupas det 
historiska perspektivet: soldatgossen, vilkens ättelängd 
rymmer krigare i nedstigande led ända från kung Karls tid, 
bjömeborgama som åberopar också 1600-talets erfarenhe
ter. Vad den senare dikten beträffar är väl dock det an
märkningsvärda mera själva idén att bland fänrikarna in
foga en förbandsvisa än att bjömeborgama som regemen
te räknar upp ett antal fältslag i sin historia.

Klinge är en fängslande ciceron genom det 1800-tal som 
han så väl känner. När läsaren lockas till en eller annan 
invändning eller modifiering, skall den reaktionen räknas 
författaren till förtjänst. Han stimulerar till diskussion och 
inspirerar till eftertanke. En läsare av hans bok aktar sig 
framgent att påstå att Sverige fick sitt andra universitet 
först på 1660-talet. Han aktar sig också för att fortplanta 
myten om 1800-talets Finland under det ryska oket och 
kanske han rentav, under intryck av Klinges analys av 
den finländska tvåspråkighetsproblematiken, kommer till 
slutsatsen att »alla finnar är svenskar». Även om han 
hejdar sig inför den slutsatsen, har han i Klinges sällskap 
fått rika tillfällen att korrigera sin bild av det sekel, då vårt 
östra grannland fick sin egen historia.

Tore Wretö

Geijer-jubileet i Uppsala 1983. Föreläsningar hållna vid 
symposium 12 och 13 januari 1983. (Acta Universitatis 
Upsaliensis. Skr. rörande Uppsala universitet C. Organi
sation och historia.) Uppsala 1983.

Den 12 januari 1983 inföll tvåhundraårsdagen av Erik 
Gustaf Geijers födelse. Att bemärkelsedagen inte såsom 
nutilldags ofta händer med vår kulturhistorias notabiliteter 
passerat obemärkt, därom vittnar bland annat en liten 
läsvärd skrift betitlad Geijer-jubileet i Uppsala 1983.

1834 stod Geijer inför möjligheten att återvända till den 
värmländska hemprovinsen. Han erbjöds biskopsstolen i 
Karlstad och därmed en flerdubbelt högre lön, en inte 
betydelselös lockelse för en uppsalaprofessor med an
strängd ekonomi. Han avböjde med ord som jag här häm
tar från Sven G. Svenssons föredrag »Geijer och Uppsa
la»: »Det tillhör ej mig att säga -  hvad som dock är ren 
sanning -  att jag är oumbärligare för Upsala Academie än 
för Carlstad stift och oumbärligast för Svenska Histo
rien.» Upsala Academie visar ånyo sin tacksamhet men 
också en aktningsvärd förmåga att ett och ett halvt sekel 
efter Geijers beslut uppbåda sakkunskap till belysning av 
dennes mångsidiga och ofta svårtolkade författarskap. 
Geijersymposiet var i eminent mening tvärvetenskapligt, 
ett faktum som endast den finner försvårande som i en 
anmälan har att söka fånga essensen i mångfalden av 
infallsvinklar och forskaridiom.

Av flera bidrag framgår att tänkaren och historikern 
Geijer 1983 möter ett nytt och kanske särskilt vad gäller 
de spekulativa inslagen i hans författarskap öppnare 
forskningsklimat än han tidigare i detta sekel som jubilar




