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Sonja Svensson

”En barntidning utan ZT  
är som en kyrka utan prest!” 
Zacharias Topelius och nordiska barntidningar 

Mitt intresse för barntidningar och därmed också Zacharias Topelius 
går nära fyrtio år tillbaka. Det började med arbetet på avhandlingen om 
Folkskolans Barntidning och fyller åter min tid efter en lång period med 
annan verksamhet på barnlitteraturområdet. Ett år i slutet av 1970-ta-
let bedrevs forskningen i Helsingfors, där jag gick igenom inhemska 
barntidningar och gjorde fynd i universitetsbibliotekets brevarkiv 
som nu kommit till förnyad användning. Biblioteksbesök i Danmark 
och Norge uppdagade talrika Topelius-texter även i grannländernas 
barnpress.1 Min avsikt här är att teckna en bild av barntidningsman-
nen Topelius, inledd av en kort redogörelse för hans syn på barn och 
barnlitteratur. Framställningen behandlar de finländska barntidningar 
han var inblandad i och hans kontakter med övrig nordisk barnpress.  
Den dröjer också vid några brevväxlingar med unga läsare och avslutas 
med reflektioner om författarens betydelse för barnlitteraturen.

Om Topelius inställning till barn och deras lektyr har som framgår 
av den avslutande bibliografin mycket skrivits, och här får det räcka 
med en kort repetition.2 Två citat ur Blad ur min tänkebok visar driv-
kraften bakom författarens starka inriktning på de unga: ”Det finns 
ingen fruktbarare jord för goda och onda frön än barnahjertat.” Och 
om ungdomen: ”O, denna entusiasm, som kan omfamna allt, försaka 
allt och förmå allt, den kan ej ersättas af något annat.”3

Mest framträdande, i äldre tid ingalunda allmänt omfattad, är tanken 
att barnens litteratur och fritidssysselsättningar bör avpassas till deras 

1 Se Svensson 1983, 271, för en förteckning över nordiska barntidningar som infört bidrag  
 av Topelius.
2 För översiktliga framställningar se t.ex. von Zweigbergk 1965; Kåreland 1977; Hallqvist  
 1984; Söderhjelm 1992.
3 Topelius 1898, 85, 90.

speciella förutsättningar. Den vuxne som skapar kultur för dem skall 
alltså verka på barnets nivå, inte ovarsamt lyfta upp det till sin egen. 
Om det lyckliga resultatet – ”en givmild blandning av allvar, romantik, 
poesi och vardag” – har finlandsfödde författaren Kai Söderhjelm ut-
talat sig med dubbel sakkunskap:

Hans röstläge passade för barn kring tioårsåldern, han behövde 
inte konstra till sitt berättarsätt. Han var som ett av barnen också 
om han kunde och förstod mer. Han skrev lätt och lekande, men 
han visste att det var ett viktigt och ansvarsfullt arbete att skriva 
för barn.4

Den växande människan såg Topelius som en helhet, men framhöll 
kroppslig trim och själslig gymnastik vid sidan av rent kunskapsin-
hämtande. I Helsingfors Tidningar varnade han 1853 för att ”genom 
förtäckta skolböcker” rubba barnets ”glada jämvikt med det blott 
förståndiga tänkandet”.5

Liknande tankar framförde andra märkespersoner som i slutet av 
1800-talet uttalade sig om barnens läsning.6 En av de mest inflytelserika 
var Ellen Key som tog till brösttoner om ”själamorden i skolorna” och 
trista läsläror: ”Gif barnen böcker i stället för läseböcker!” Till skillnad 
från henne visade Topelius förståelse för behovet av skolundervisning 
bland de breda lagrens barn. Däremot hyllade båda ett utpräglat kul-
turdemokratiskt ideal, sammanfattat av skol- och riksdagsmannen, 
senare ecklesiastikministern, Fridtjuv Berg: ”Att barnets värld behöfver 
skönhetens, behöfver poesiens och konstens sol, det var något, som 
gamle Topelius aldrig tröttnade att förkunna. Han är en af dem, som 
kraftigast bidragit att öppna uppfostrarnes ögon för denna sanning.”7

Vad Topelius i mycket stod för var ett romantiskt barnideal, parat med 
en religiöst färgad tro på ”godhetens, kärlekens och rättrådighetens roll 
i allt mänskligt samliv” som Mary Ørvig uttryckte det i efterskriften 

4 Söderhjelm 1992, 216f. Där finns också en bibliografisk förteckning över Topelius  
 utgivning för barn och litteratur om honom.
5 Topelius 1853.
6 Klingberg 1966; Kåreland 1977 (kap I); Svensson 1983, 21–25, överblickar flera   
 1800-talsdebattörers åsikter om barnläsning.
7 Berg 1901.



128 Sonja Svensson 129Zacharias Topelius och nordiska barntidningar 

till ett urval ur Läsning för barn 1980. Men man får inte glömma att 
han också var en lärd och för sin tid imponerande allmänorienterad 
person med starka förbindelser till skolan och universitetsvärlden, til-
lika läroboksförfattare. Samtidigt som han alltså företrädde en ytterst 
genomtänkt barnlitteratursyn. Spännvidden var ganska enastående.8

En barnboksskapare som uppenbart tagit intryck var Elsa Beskow, 
men tanken går också till en efterföljare med ännu större genom-
slagskraft. Liksom Topelius hyllar Astrid Lindgren ett lekideal med 
förståelse för barns naturliga behov av frimodighet och rörelsefrihet, 
där även flickor oförväget vågar något. Och visst har Pippi, Emil i Lön-
neberga och många andra pigga Lindgren-barn en hel del gemensamt 
med Bullerbasius och Valter!

Sveriges förmodligen första akademiska uppsats om barnlitteratur 
ventilerades i Uppsala höstterminen 1946 på docenten Gunnar Tide-
ströms proseminarium.9 Den behandlade dock varken nyutkomna Pippi 
Långstrump eller översvämmade småtroll, som vid denna tid knappast 
släppts in vid akademin. I stället jämförde Margareta Körlof H. C. 
Andersens och Topelius sagor och slog fast, att om dansken egentligen 
skrev för vuxna hade hans finländske kollega en betydligt osöktare 
förmåga att rikta sig till barn. En egenskap som ofta med rätta framhål-
lits. Trots att denne beundrade Andersen och positivt recenserade hans 
sagor var ju deras privata förhållanden mycket olika: den ene med en 
olycklig uppväxt och barnlös, den andre med idylliska barnaminnen, 
egna barn och kontakt med många unga i alla åldrar. Dock bör man 
nämna något som rimligen också påverkade Topelius inställning: det 
faktum att tre av de sex egna barnen dog i späd ålder.

Det ideal för barnläsningen som han själv oftast levde upp till kan 
med den egna pregnanta formuleringskonsten sammanfattas: ”en barn-
bok skall vara frisk och hurtig, hjärtlig och vacker, klok och begriplig, 
hellre glad än sorgsen, men så att båda sidorna av lifvet uttaga sin 
rätt”.10 Det var inget dåligt recept och både samtid och eftervärld har 
visat sin stora uppskattning av resultatet.

8 Om Topelius och skolan se Andersson 1995.
9  Uppgift av Bengt Landgren i Ahlund-Landgren 2003, 280. Tideström hade god kännedom  
 om Svenskfinland. Han disputerade 1941 på en avhandling om Runeberg som estetiker  
 och hustrun var finlandssvenska. 
10 Topelius 1855.

Första numret av tidningen Ephemerer 9.7.1834. Bildkälla V. Vasenius (1919):  
Zacharias Topelius ihmisenä ja runoilijana. Osa 3. Helsinki: Otava.
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Topelius och  barntidningar på svenska i Finland

Redan i 16-årsåldern var Topelius på tidningsmannabanan med den 
handskrivna (år 2006 tryckta) publikationen Ephemerer som 1834–35 
spreds bland släktingar och vänner i Nykarleby. Där fanns både lokal-
nyheter och flera av de sedvanliga inslagen i allmänkulturell press som 
sagor, dikter, korta teaterstycken, charader, annonser, därtill självtill-
verkade insändare vilket inte heller är unikt. Beskrivningen stämmer 
också in på många barntidningar.

Tidningen EOS 
första omslag från 

år 1864. Bildkälla 
V. Vasenius (1931): 

Zacharias  
Topelius ihmisenä 

ja runoilijana.  
Osa 5.  

Helsinki: Otava.

Själva tidningsmediet måste ha fascinerat denne man. Under åren 
1842–1860 då Topelius redigerade Helsingfors Tidningar och själv 
skrev stora delar av innehållet, och senare när otaliga böner om bidrag 
strömmade från andra redaktörer, behöll han övertygelsen om pressens 
betydelse. På de livssummerande tänkeboksbladen formuleras den 
sålunda: ”Ingen, icke ens torparkojan, icke ens skolflickan, som slukar 
en till hands liggande följetong, undgår dess inflytande.”11 Eftervärlden 
är säkert beredd att instämma.

I januari 1854 såg Finlands första barntidning Eos dagens ljus i Åbo. 
Initiativtagare (med överflödig kapacitet i sitt tryckeri, en inte ovanlig 
orsak till barntidningsstarter) var den tyskfödde Julius Schorning. Su-
sanne Gullström-Portin som grundligt undersökt Eos historia uppger 
att den blivande redaktören och lektorn vid stadens klassiska lyceum, 
Titus Reuter, nästan påtvingades uppdraget.12 Dock var det sannolikt 
Topelius (möjligen också tillfrågad om redaktörskapet) som skrev 
tidningens program, publicerat i Helsingfors Tidningar 1853. Både 
ägare och redaktörer kom att skifta, men tidningen höll ut till 1866 – 
en lång period i en bransch där produkterna ofta nog inte överlevde 
sitt första år. Eos utkom två gånger i månaden och fick snart över 
700 prenumeranter. Gullström-Portin ser samtida tyska exempel som 
mönstersättare, men där fanns också mer närliggande förebilder. Till 
exempel Ludvig Theodor Öbergs Illustrerad månadsskrift för ungdom 
och Rudolf Walls (senare utgivare av Dagens Nyheter) Veckoskrift för 
barn och ungdom som båda utkom i Stockholm revolutionsåret 1848. 
Öberg publicerade för övrigt det som sannolikt utgör Topelius första 
bidrag i en barntidning: ”Kyrktuppen” från första samlingen Sagor 
året innan.

Topelius bidrog till Eos framgångar genom personligt stöd till 
redaktörerna och över hundra egna inslag: en rik samling blivande 
klassiker som kunde återbrukas i Läsning för barn 1865–96. De sista 
åren levererades dock färre texter och bevarade brev till redaktionen 
vittnar om skaldens missnöje med den alltmer påträngande religiosite-
ten.13 En något annorlunda inriktning var därför att vänta sig av nästa 

11  Topelius 1898, 159.
12  Om Eos se även Appel 1983; Kaustinen 1978.
13  Gullström-Portin 1984, 60f.
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barntidningsföretag han engagerade sig i. Men innan dess utövade Eos 
en av grundaren tacksamt erkänd påverkan på en legendarisk svensk 
kollega. Det var Linnea som ”Onkel Adam” (själv bidragsgivare till 
Eos) startade 1861 i Norrköping och till vilken jag återkommer.

Åtskilliga andra inhemska barntidningar skulle med tiden få både 
stöd och bidrag från Topelius. Först var veckotidningen Trollsländan, 
utgiven och redigerad av boktryckaren Theodor Sederholm 1868–73. 
Den ger ett modernare intryck än Eos, med ett ledigare läsartilltal 
genom den barntillvände redaktören i Trollsländans gestalt. Möjligen 
har denna för mediet vanliga konvention just i det här fallet inspire-
rats av Linneas ”Tomte”.14 Till ”Posten kommer” insändes brev även 
från allmogebarn i Österbotten, medan brevväxlingen mellan läsarna 
under rubriken ”Omnibus” (som faktiskt pekar framåt mot dagens 
chat-konventioner på nätet) mer tycks ha varit en angelägenhet för de 
burgnare barnen. Som vanligt var i allmänkulturella tidningar blanda-
des fiktion med fakta, men inte minst Topelius bidrog till den litterära 
prägeln. Ändå var han inte helt tillfreds, åtminstone inte mot slutet då 
han i brev 1873 till Anders Svedberg (själv redaktör av Vasatidskriften 
Barnavännen 1874–78) välkomnade tidningens nedläggning eftersom 
den helt enkelt inte varit tillräckligt bra. I stället fick Svedberg själv 
bidrag till sin tidning. Men, skriver Topelius försiktigtvis i samma 
brev inför Barnavännens start, ”i prenumerationsanmälan får du icke 
utsätta mitt namn”.15

Månadsmagasinet Ljungblomman, redigerad av Paul Tanninen, bör-
jade utges på Topelius födelsedag den 14 januari 1882 och överlevde 
två år. Enligt första sidans läsaradress var tidningen avsedd som en 
hyllning till ”den man som af alla nordens barn hålles kär”, även om 
man beklagade att inga bidrag utlovats från det hållet. Musikbilagor 
med originalkompositioner och illustrationer av t.ex. Helene Schjerf-
beck var ju ändå inte illa.

Nästa företag Nya Trollsländan (1885–92) gavs ut på G. W. Edlunds 
förlag men är närmast att betrakta som ett familjeföretag. Skalden ansåg 

14 Se Tornell 1977. 
15 När inte annat sägs ingick anförda brev i Helsingfors universitetsbiblioteks (HUB),  
 numera Nationalbiblioteket, samlingar runt 1980. Om Svedbergs kontakter med Topelius  
 se Huldén 1932, kap. ”Folkvännen”.

att dottern Toini behövde sysselsättas, samtidigt som möjligheten till 
periodisk placering av de egna alstren nog lockade. Som medredak-
tör engagerades Alexandra Gripenberg, Toinis väninna och Topelius 
renskriverska som en tid bodde på Björkudden. Bidrag kom även från 
andra renommerade författare för barn som Rafael Hertzberg och en 
av de många rikssvenska brevvännerna, Amanda Kerfstedt. I första 
årgången infördes Toinis ”Familjen Himmelstjernas resa till Italien” 
och följande år kom avsnitt om ”Sidenswahnska bolaget”.16

Frånsett familjefadern som given kraftkälla och centralpunkt var 
den topelianska barntidningsmiljön starkt kvinnopräglad. Mellandot-
tern Toini tog aktiv del men ingav också bekymmer. Mot slutet av sitt 
liv skriver sålunda Topelius till Alexandra Gripenberg och ber henne 
komma till Björkudden för att verka lugnande på Toini: ”denna fly-
gande fantasi”. – ”Toinis stora brist är att ej verka utåt för andra, blott 
gå i rund ring kring sig sjelf och en afgud för tillfället.”17 Förhållandet 
far-dotter var nog i grunden gott, även om det oroade släkten att så 
många väninnor passerade revy under årens lopp. Klart är emellertid 
att Toini Topelius två egna böcker och hennes många bidrag i nordiska 
barntidningar vore värda en egen studie, inte minst i förhållande till 
faderns produktion.

Som så ofta i barntidningar ser man i Nya Trollsländan (1885, nr 14) 
en författardebut i unga år. Alta Dahlgren (1868–1908) lovordades och 
togs så småningom upp i familjekretsen ”nästan som en fjärde dotter”.18 
Hon kom att stå Toini nära och skulle senare fungera som medredaktör i 
både denna tidning och efterföljaren Sländan. Intrycket av en begränsad 
miljö förstärks här av familjära bidrag och omnämningar, växelvisa 
läsarbrev med tack för senast, kaffe och kakor etc. Äldsta dottern Ainas 
son Berndt Mikael Nyberg gratuleras till 14-årsdagen (1885, nr 3), och 
”bakom barnsignaturerna Bertel, Riitta, Siri, Katri och Berndt Mikael 
dolde sig gripenbergska och nybergska barn”.19 Andra kända släktnamn 
återfinns i snart sagt varje uppräkning av läsare och pristagare. Som 
ett exempel bland många kan nämnas notisen (1889, nr 9) om att den 

16 1892 publicerade Bonniers förlag boken Familjen Himmelstjärna och Sidenswahnska  
 bolaget.
17 Brev 13/12 1897.
18 Ramsay 1998.
19 Ibid.
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Sländans första nummer med påpasslig födelsedagshyllning 1895.

10-årige, blivande litteraturhistorikern, Gunnar Castrén som pris får 
motta Albrekt Segerstedts första sagosamling från 1877.20 Kretsen 
behövde alltså vidgas och mot slutet kommer starka uppmaningar att 
värva nya prenumeranter. I nr 4, 1892 meddelas att siffran varit under 
400 och att en stor mängd österbottningar slutat prenumerera. Nedlägg-
ningen motiveras i sista numret med att det varit svårt att tillfredsställa 
alla åldrar och att man, trots stora ansträngningar, inte lyckats få ens 
500 prenumererande.

Familjeanknuten var också i hög grad Sländan, vars provnummer 
utgavs på Topelius 77-årsdag den 14 januari 1895 och som upphörde 
kort före sekelskiftet. Den i vanlig ordning till namnet avpassade vinjet-
ten, en älva ridande på en slända, är signerad svärsonen J. A. G. Acke 
som tidvis bodde på Björkudden med hustrun, Topelius yngsta dotter 
Eva. Redaktörer fram till nerläggningen 1899 var i olika omgångar Alta 
Dahlgren, Vera Hjelt, Berndt Mikael Nyberg och Toini Topelius.21 I 
linje med Topelius tankar om barns behov av lek och rörelse bifogades i 
vartannat nummer, en gång i månaden, ”Sländans sysselsättningsblad”. 
Bidragande författare var, förutom Zacharias själv och den flitige Rafael 
Hertzberg, som uppträdde i nordiska barntidningar nästan lika ofta 
som mästaren, en hel del rikssvenskar som Ottilia Adelborg, Cecilia 
Bååth-Holmberg, Laura Fitinghoff, Cyrus Granér och t.o.m. Verner 
von Heidenstam och Carl David af Wirsén. Vadan denna mönstring? 
Förklaringen är det materialutbyte som på dess redaktörs förslag 
etablerats med Folkskolans Barntidning. Samtliga bidrag hade också 
tidigare publicerats där och exemplen på dubbelanvända inslag är legio. 
Förhållandet utreds i min avhandling, men en märklig följd av denna 
omständighet blir det anledning att återkomma till.22

Samtida med Sländan var Sylvia Djurskyddstidning för barn och 
ungdom (1895–1901) redigerad av Uno Stadius och Constance Ullner. 
Den utgavs även på finska och var endast till namnet en uppföljare av 
Karl Robert Malmströms och Rafael Hertzbergs religiöst präglade Syl-
via Sagor, sånger och skildringar för barn och ungdom (1879–1880). 

20  Segerstedt gav själv ut barntidningar och 4 brev 1884–85 till Topelius finns i HUB.
21  Åren 1886–87 och 1895–96 utkom även Sirkka, dvs. en finskspråkig Slända, som hämtade  
  redaktörer ur samma krets.
22   Om materialutbytet se Svensson 1983, spec. 131–34.
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Den outtröttlige Hertzberg bidrog även till djurskyddsbladet, men än 
mer bör redaktionen ha glatt sig åt att kunna införa flera av Topelius 
texter med det viktiga tillägget ”för Sylvia”. Däribland ”Våra egna” så 
sent som i januari 1898.23 Man rapporterar om aktiviteter i ”Sylviaför-
eningen”, startad 1897 som en uppföljning av Topelius Majförening 
till värn för småfåglar. Det är väl ändå tveksamt om författarens egen 
rangordning var den som antyds i tre ”goda råd och regler att hänga 
upp på väggen” (1896, nr 11): ”Skydda djuren! Freda växterna! Älska 
människorna!” Till 80-årsdagen gav man ut Sylvias Topeliiblad men 
fick i nr 3 ta ett sorgfyllt avsked, bland annat genom Topelius egen 
”Mina oxar”, tidigare publicerad i Nya Trollsländan 1892.

Ett projekt som Topelius – själv inte avhållsman – möjligen ställde 
sig tvekande till var den fortfarande livaktiga Eos som Lärarföreningen 
för Hälsa och Nykterhet började utge 1893.24 Topelius bidrag där är få, 
men genom dess upphovskvinna och redaktör kom han att publiceras 
i många andra sammanhang. Denna företagsamma och vittberesta 
folkskollärarinna, som förutom tidningar grundade ett medborgarhus 
med barnkrubba, läsesal och bibliotek, ett arbetarkök och ett bryggeri 
för alkoholsvagt öl i Helsingfors, hette Alli (Alexandra) Trygg, 1896 
gift Helenius. Hennes första barntidning Julhelsning, startad 1888, 
fick efterföljare med samma namn och genom byten delvis samma 
innehåll i både Kristiania och Köpenhamn. Den inspirerade också de 
två rikssvenska och starkt rivaliserande skoltidningsförlagen Svensk 
Läraretidnings och Folkskolans Barntidnings till de lika framgångsrika 
Jultomten (1891–1935) och Julklappen (1893–1955). Topelius med-
verkade i Julhelsning varje år från 1889 och till sin död, och enstaka 
bidrag inflöt därefter. Flertalet av dessa texter gick genom Alli Tryggs 
förmedling vidare till tacksamma nordiska kolleger. Hon redigerade 
även Barnens Jul 1894–97 där flera Topeliustexter återfinns. Som 
delredaktör för den i Sverige utgivna Daggdroppen, startad 1897 och 
även den nykterhetsivrande, införde hon under ett tiotal år åtskilliga 
av Topelius texter varav flertalet först stått att läsa i Eos.25

23  Senare samma år även införd i den svenskspråkiga Söndagsskolklockan. 
24  En finsk parallelltidskrift Koitto utgavs också från 1893 och tycks ha hållit ut till 1987.
25  Medan den finländska Eos fortfarande utkommer bytte den rikssvenska kollegan 1939  
 namn till Vi Unga och upphörde 1960. 

I Finlands allmänna svenska folkskollärar- och lärarinneförenings 
Julstjärnan, startad 1906 och som livligt bytte material med både Eos 
och Folkskolans Barntidning, ingick första året dikten ”Regnbågen” 
och 1910 ”Skrifva rätt och tänka rätt”.26 Konkurrenten Julbudskap till 
barnen (1890–1908) fick från början och sedan flera år i rad Topelius-
bidrag illustrerade av Alexander Federley. Att den uppgiften tedde sig 
ärofull är klart, samtidigt som man förstår att även konstnärer kunde 
känna sig överutnyttjade i barntidningssammanhang. Om detta skvallrar 
ett brev 1894 från Alli Trygg till Topelius med bön om ytterligare ett 
bidrag till årets Julhelsning. Edelfeldt har nämligen blankt vägrat att 
illustrera Rafael Hertzbergs ”dikter och skriblerier”.

Alli Trygg lyckades alltså hålla sig vän med och cirkulera material 
mellan flera konkurrerande redaktioner – förmodligen till stor del 
genom sin spontana personlighet. Betecknande är följande märgfulla 
citat ur ett brev till Topelius 1893, där hon lägger sig ut för Svensk Lä-
raretidnings flaggskepp Jultomten som till skillnad från medelklassens 
Barnens Julrosor inte fått något bidrag detta år: ”Uff, jag vore färdig 
att bli socialdemokrat bara för att jag inte unnar den där sagan åt de 
rika!” Säkert var det detta som gjorde att tidningen samma år kunde 
införa ”Slug skall man vara” med den triumferande annonseringen 
”för Jultomten”. Topelius hade uppenbarligen svårt att motstå denna 
omedelbara och orädda presskollega som han också lär ha kallat sin 
”tändsticka”. Brevet är bara ett av flera från Alli Trygg i Helsingfors 
universitetsbibliotek (Nationalbiblioteket) där impulsiva PS efter PS 
läggs till på lösa lappar. Utan vidare är hon en av favoriterna bland de 
många barntidningsredaktörer jag stiftat bekantskap med.27

Att Topelius var barntidningsprofet ”i sin egen stad” och i sin samtid 
torde stå klart, men låt mig lägga till två talande brevexempel. Mycket 
högaktningsfullt ber Vera Hjelt och Fanny Tawaststjerna 1894 om 
bidrag till Julhelsning och avslutar med: ”För ofta vi kanske ’kläppa 
på’ och be om något, af Statsrådets hand. Förlåt oss då och haf öfver-

26 Två biografiskt intressanta inslag i Julstjärnan kan nämnas. 1909 införs ett av Topelius  
 brev till dottern Toini tillsammans med ”Toinis vaggvisa” allt undertecknat  
 ”Villa Sommarsjö i Norge 1909” och året därpå tecknar redaktören Elin Waldén Toinis  
 minne efter dödsfallet.
27 Om Alli Trygg-Helenius se Uno Stadius biografi samt artiklar av signaturen A.K 1890  
 och Henrik Wranér 1896.
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seende! Vi våga oss inte ensamma ut, utan att Statsrådet är med.” Lika 
angelägen, fast ledigare i tilltalet, är Julia Stadius när hon 1895 planerar 
sin och Constance Ullners tidning och i brev utbrister: ”Skall Sylvia 
aldrig få glädjen i sina spalter se de kära och betydelsefulla typerna 
Z.T.?” Bara halvt skämtsamt undrar hon så om det inte möjligen finns 
något lämpligt i papperskorgen att sända!

Som man kunde vänta infördes Topelius-bidrag också i flera finska 
barntidningar såsom Pääskynen, Tilhi, Lasten Kuvalehti och natur-
ligtvis de finska motsvarigheterna till Sländan, Sylvia och Eos. Detta 
överlämnas dock till någon mer skickad att undersöka.

Topelius i övriga nordiska barntidningar

Den topelianska dragningskraften verkade långt utanför Finlands 
gränser och minst en engelskspråkig barntidning publicerade flera av 
hans texter.28 Som led i avhandlingsarbetet gick jag igenom danska 
och norska barntidningar, vilket tillsammans med studier i de finlands-
svenska och svenska pressgrannarna gav en fascinerande bild av ett 
livligt nordiskt litterärt samarbete som man idag kan sakna.29 Åtskilliga 
redaktörer bönade och bad om bidrag, därmed understrykande Alli 
Tryggs försäkran i brev 1892, här använd som rubrik: ”Sir farbror, en 
barntidning utan ZT är som en kyrka utan prest!” Även om 1800-talets 
glesmaskiga copyrightförhållanden medförde oauktoriserade tryck 
finns åtskilliga sådana brev från angelägna tidningsmakare bevarade, 
och förhållandet bör naturligtvis uppmärksammas i den kommande 
utgivningen av Topelius samlade verk. Oftast gjordes ju översättningar, 
i många fall också bearbetningar. Plats för mer detaljerade studier alltså, 
men några glimtar vill jag ge här.

28 För en genomgång av ett 15-tal Topeliussagor i den engelska barntidningen Aunt Judy´s  
 Magazine 1874–77 se Siegfrids uppsats i Onnimanni 1998.
29 Ett belysande exempel på återbruk: ”Syne i Sommarby” (i flera avsnitt) som först ingick  
 i Nya Trollsländan 1892, införs samma år i Julhelsning, 1895 i den danska Børnenes  
 Julehilsen, 1897 i Norsk Barneblad, 1896 i Folkskolans Barntidning och samma år i sista  
 delen av Läsning för barn.

Man kan i sammanhanget fråga sig, varför dessa propåer hörsam-
mades så ofta. Ett rimligt svar, utöver viljan att bli publicerad och 
behovet att dra pengar till ett stort hushåll, är det jag redan antytt: ett 
allmänt intresse för pressen och de egna redaktörserfarenheterna. ”ZT” 
kände tidningsarbetes vardagsslit och sade sällan nej.

Danska

Ett av de första danska exemplen, det lilla skådespelet ”Sanningens 
pärla”, återfinns 1869 i Johannes Holsts Børnevennen (1867–1919). 
I Børnenes Blad ”til læsning i hjemmet og skolen” (1877–1898) som 
införde många andra nordiska bidrag hittar man (1882/83, nr 6) ”Om 
den sommar som aldrig kom”. Omslaget till första numret 1887 upptar 
en gratulation på födelsedagen i bild och text – ofta förekommande 
inslag i nordiska barntidningar. Att uppmärksamma bortgången med 
porträtt och sorgens ord 1898 är närmast en regel. Så skedde till ex-
empel i Århuspublikationen Dansk Børnetidende (1890–1918) och i 
huvudstadens Kammeraten (1894–1900). Sistnämnda hade dessförin-
nan publicerat två bidrag 1896 och införde 1898 tre, däribland ”Bul-
lerbasius”. När tidningar som fått bidrag från Topelius också hyllade 
honom efter hans död fick de ju – krasst uttryckt – ytterligare en 
anledning att aktualisera den folkkäre skalden. Få underlät dessutom 
att i det sammanhanget påminna om ömsesidiga kontakter och texter 
som publicerats i de egna spalterna.

Nordiska jultidningar för folkskolebarn bytte som sagt ofta material. 
Børnenes Julehilsen hade ju inspirerats av Alli Tryggs Julhelsning och 
drog under sin långa utgivningstid (1893–1935) nytta av hennes be-
nägna bidragsförmedling. Förutom hon själv medverkade flera svenska 
highlights som Anna Wahlenberg, Carl Larsson och Jenny Nyström men 
även Topelius med stycken som ”Herren är vår styrka”, ”Två gånger 
två är fyra” och ”Lille Sine” (dvs. Syne i Sommarby). Trots att man 
alltså kunde bistå varandra med material hade dessa redaktörer bråda 
julförberedelser, som de dessutom fick klara utan e-post och elektronisk 
överföring. Däremot var den dåtida postgången många gånger både 
tätare och snabbare än idag.
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Norska

Kontakt hölls också med Norge, det land där Toini bosatte sig och där 
hon 1910 avled och är begravd. Jag har sålunda hittat Topelius-texter 
i minst åtta norska tidskrifter. Flitig att publicera den store finländaren 
var folkskolemannen och (som många barntidningsredaktörer också 
läseboksförfattaren) Nordahl Rolfsen. I sin välkända Illustreret Ti-
dende for Børn (1885–94) och i den beledsagande Børnenes Juletræ 
(1889–92) införde han ett tiotal bidrag och växlade även brev med 
upphovsmannen.30 En skoltidningskollega som tidigare fått bidrag hette 
Oluf Vilhelm Falck Ytter. Hans Børnenes Blad (1861–74) kunde 1870 
ståta både med ”Fästningen Hjälteborg” och ”Unda Marinas fotspår” 
(1870) samt året därpå ”Walters äventyr”. Falck Ytter redigerade också 
For Ungdommen (1868–71; 1875–83) där han första året införde 
”Sampo Lappelill” och ”Hallonmasken”. År 1875 (nr 22) propagerade 
tidningen för bildandet av ”Smaafuglanes Venner”, men i övrigt tycks 
det östliga tillflödet ha sinat. I ett brev 1881 tackar Falck Ytter för To-
pelius ”goda exempel” och sänder med prov på den egna utgivningen. 
Denne svarar med ett långt brev samma år och uttrycker sitt gillande 
av det tidningsnummer han sett.31 På fyra tättskrivna arksidor resonerar 
han ingående om barn- och ungdomslitteraturens särart och speciella 
uppgifter. ”Framför oss ligger ett stort och fruktbart fält; vi böra veta 
hvad vi så ut. Jag har nu sett vad De så och jag tror, att det är godt. Det 
är friskt och praktiskt.” For Ungdommen riktade sig alltså till en något 
äldre publik och merparten av innehållet var anpassat för pojkar. ”Det 
är en helt annan konst att skrifva för ungdom!” fastslår Topelius, och 
misstanken smyger sig dessutom på att han ibland fann den inhemska 
barntidningsfloran alltför dominerad av kvinnor.

En tredje norrman på tidningsfältet som bör nämnas är den unge 
studenten Kristian Stalleland, som 1887 började utge Sysvorti, dvs. 
”koltrasten”, en av många barntidningar med fågelnamn. Den be-
nämningen ersattes dock 1895 med den tidigare underrubriken Norskt 
Barneblad. Under så gott som alla år kunde man där läsa Topelius i 
nynorsk översättning. Som Gard Espeland visat blev det inalles ca 

30  I HUB finns 26 brev från Rolfsen 1876–97 och ett svarsbrev från Topelius 1885.
31  Topelius brev i Oslo Universitetsbibliotek.

sextio bidrag – säkerligen det största antalet av Topelius hand i en 
barntidskrift utanför Finland. Med avbrott året 1893 är detta dessutom 
en av de äldsta, ännu utkommande, barntidningarna i världen. Men i 
obruten utgivning slås den alltså av både Folkskolans Barntidning 
(efter 1950 Kamratposten) och Alli Tryggs Eos. 

Rikssvenska

Onkel Adam, läkaren och författaren Carl Anton Wetterbergh (född 
1804, död 1889) och Topelius hade mycket gemensamt och har på 
många sätt vittnat om en inbördes stark sympati. De träffades person-
ligen tre gånger och växlade åtskilliga brev.32

Båda var tidningsmän och författare med intresse för sociala frågor, 
kvinnosak och djurskydd, båda blev med tiden engagerade i barnlitte-
ratur och skrev själva för yngre läsare. I förhållandet till barn förenade 
de vuxenauktoritet med en naiv naturlighet på ett sätt som för tankarna 
till Astrid Lindgren. År 1861 utgav Wetterbergh i Norrköping prov-
numret av sin Linnea som han sedan under tio år gjorde till en älskad 
institution. Onkeln, som tidigt medverkat i Eos, sände Topelius de första 
numren av sin tidskrift 1862 och fick uppmuntrande brevtack. Mycket 
hedrande riktades det senare ofta citerade förordet i första samlingen av 
Läsning för barn 1865 direkt till Onkel Adam – ”den ädle, varmhjertade 
barnavännen i Östergötland”.

Vet ni väl, bäste Onkel, att edra ord hafva ett långt eko, och eder 
kärlek ett djupt gensvar? Hundrade mil från den strand der ni bor, 
och långt bland Finlands moar, klappas många små händer af 
glädje, när en (sic!) nummer av Linnea kommer med posten.

Tillbörlig, men säkert uppriktig, tacksamhet visade onkeln i andra 
numret av sin tidning året därpå genom att eftertryckligt hylla Topelius 
som mönstergivare och inspiratör.

Linnea uppvisar inslag som även präglade barntidningar Topelius 

32  Om Onkel Adam, Linnea och kontakterna mellan de båda tidningsmännen se Tornell   
 1978; 1982. I HUB finns 18 brev (och därtill koncept) från Topelius 1860–88 och 33 från  
 Wetterbergh 1870–89.
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engagerade sig i: en fiktiv redaktörs 
gestalt (i Linnea tredelad: Onkeln, 
Linnea och Linneas Tomte), prosa 
och vers, mer eller mindre konst-
närliga illustrationer (Wetterbergh 
lärde sig förfärdiga egna träsnitt), 
huvudbry, läsarbrevlåda samt välgö-
renhetskampanjer för både barn och 
djur. Inspirerad av Topelius upprop i 
Trollsländan (1868, nr 16) om ”Maj-
föreningar” till småfåglars beskydd 
skriver redaktören (1869, nr 7) om 
det lämpliga i att genom Linnea 
skapa sådana även i Sverige, vilket 
omedelbart tog skruv. Men det som 
mest förenar de barnpublikationer 
dessa män ägnade tid och skrivar-
mödor är det otvungna förhållandet 
mellan läsare och redaktion till vilket 
de båda aktivt bidrog.

Linnea fortsatte att utkomma i 
olika perioder fram till sekelskiftet. Kombinerade utgivare och redak-
törer var 1872–76 Fridolf Wallin, 1879–81 den redan nämnde Albrekt 
Segerstedt, 1888–93 Erik Wallin, 1895–99 Stina Quint. Av dem var 
det bara den sistnämnda som kunde glädja läsarna med Topelius 
medverkan.

Liksom danskar och norrmän uppvaktade rikssvenska redaktörer 
Zacharias Topelius. Artur Hazelius, senare Skansens grundläggare, re-
digerade visserligen ingen barntidning men hade fått bidrag av Topelius 
till sin 1868 utgivna Fosterländsk läsning för barn och ungdom. Denna 
tillkom som något av en motbok till den samma år utgivna Läsebok 
för folkskolan, där två dikter av Topelius också ingick. Efter att ha läst 
båda verken daterar författaren 1870 ett brev där han efterlyser ”herr 
Doktorns” syn på den nyss utgivna folkskoleboken. Uppenbarligen 
har han tagit intryck av Hazelius verk och ”omredigerar nu till stor 
del det nära färdiga resultatet” av arbetet på sin "Lärobok för de lägsta 

läroverken i Finland, 2 kursen”, d v s Boken om vårt land.33 Annat kom 
emellan, men kursändringen var säkert lyckosam, ty efter publiceringen 
1875 har ju denna klassiker upplevt otaliga upplagor under mer än ett 
sekel. Hazelius, däremot, fick nöja sig med bara en nyutgåva (1869). 
Konkurrensen med den ”statliga” svenska läsläran – i ständiga nytryck 
och omarbetningar – blev för stor.34

Bland barntidningsredaktörer som avsänt uppvaktande brev och 
lämnat spår i Helsingfors universitetsbiblioteks (Nationalbiblioteket) 
brevsamlingar är t.ex. Eva Wigström (signaturen Ave) utgivare av 
Hvitsippan i två omgångar på 1870- och 80-talen. Vidare den unge 
”fritänkaren” och ”utilitaristen” Viktor Lennstrand som 1883 tillsam-
mans med D(avid) S(tefanus) Hector i Gävle startade Sveriges Ungdom 
och som andra året stolt kunde presentera flera av de topelianska yr-
kesvisorna. Den 9 november 1886 avsände Topelius ett långt brev till 
Hector, som har tagit över och flyttat redaktionen till Uppsala. Bland 
synpunkterna på tidningen, som en dotterson sägs prenumerera på, 
märks en tydlig irritation riktad mot Lennstrand som olovandes an-
nonserat den eftersökte författarens medverkan i förväg. ”Metkrokar af 
denna art äro, såsom vi veta, ganska vanliga, men medföra det obehag 
för den namngifne, att han står der, som löftesbrytare eller slarf, derest 
han icke honorerar förbindelsen.” Man förstår avsändaren.

Intressanta för sin diskussion om de ungas ledning och läsning är sex 
brev, tre från vardera parten, tryckta i den likaledes i Uppsala utgivna 
Sveriges Framtid nr 7 och 8, 1897. Medkorrespondent denna gång är 
majoren R. O. A. Schenström, grundare av ett konservativt ungdoms-
förbund med samma namn som tidningen. Med sin starkt kristna och 
fordringsfulla attityd var nog denne inte riktigt i Topelius smak; han 
avslutar det sista, korta brevet med ”vi äro ense om målet, ehuru af 
olika mening om medlen”.35

Som konservativ och kristen, men med betydligt större kulturam-
bitioner, framstår Daggdroppar. Illustrerad tidning för barn och ung-

33 I HUB finns förutom det i texten nämnda brevet till Hazelius också 9 avskrifter av brev till  
 honom 1885–97.
34 Topelius betydelse för den svenska läseboken berörs av Furuland i framställningen 1979.
35 Korrespondensen är i sin helhet veterligen inte bevarad på annat sätt än i tidningstexten.  
 Schenström bad i sitt sista brev (daterat 1/6 1897) att få sina egna brev i retur för att kunna  
 trycka dem.

Onkel Adam alias C. A. Wetterbergh. 
Bildkälla V. Vasenius (1933): Zacharias  
Topelius ihmisenä ja runoilijana.  
Osa 6. Helsinki: Otava.
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dom utgiven i Göteborg 1890 och med ett nummer 1891. Med vacker 
vinjett och flera originalillustrationer av Jenny Nyström och Ottilia 
Adelborg är detta en av tidens estetiskt sett mest tilltalande svenska 
barntidningar. Utgivare, med erfarenheter från flera andra tidningar 
för barn, var boktryckaren H(ans) L(udvig) Bolinder. Topelius bidrog 
inte men sände redaktionen 1890 ett brev där han i allmänna ordalag 
uttalar sig om tidningen ”med bladets bestämmelse kan jag endast 
sympatisera”. Men den ordrika redovisningen av krav han ansåg borde 
ställas på barnläsningen antyder möjligen viss tvekan om företagets 
rätta inriktning. ”Medarbetarnas aktade namn och ställning garantera 
att Daggdropparna skola falla från höjden, ej från grumliga, lägre 
regioner. Återstår sedan att ingifva denna höjdens dagg utan matsked, 
att låta den frisk och naturlig framgå ur en vuxen ålders svalare luft 
öfver det knoppande fältet.” Brevet infördes i det sista numret (1891, 
nr 1) och som Eva von Zweigbergk torrt konstaterat: ”Varningen kom 
för sent. Tidningen dog inom ett år.”36

Daggdroppar kan ses som en gränsföreteelse. Många inslag är hög-
kyrkligt präglade, men sekelskiftets starka konstuppfostransambitioner 
framträder också. Exempel på detta är, förutom nämnda originalillustra-
tioner, flera bidrag av Clara Romdahl och de påbörjade artikelserierna 
”Svantes lilla museum” om kulturhistoriska företeelser, samt ”Minnen 
af svenska män och kvinnor som gagnat fosterlandets odling”. Nog 
hade Topelius kunnat medverka även här.

För Stina Quint, Folkskolans Barntidnings grundare och redaktör, 
hade med hennes egen formulering i Linnea (1895, nr 2) ”barnakungen 
på andra sidan Östersjön” en stor roll. Det uppropet om bidrag hon 
sände honom 1891 gick i avskrift till en rad andra kulturpersonligheter, 
men Topelius fick också en egenhändigt undertecknad rekommendation 
från kvinnosakskvinnan Sophie Adlersparre (”Esselde”). Ett uppföl-
jande brev den 19 januari 1892 vädjar än en gång om medverkan till 
”bröd åt det andliga armodets barn”. Den hårt ansatte tvekade och skrev 
redan två dagar senare till vännen Snoilsky: ”Du har troligen blivit 
anfallen av Stina Quint, efter du står främst på hennes program. Säg 
mig vad du tror, ty jag har bidat med svaret. Tanken är god, om den 

36  von Zweigbergk 1965, 144.

blir något mer än en förläggarespekulation. Sverige har en förtvivlad 
konkurrens i den genren.”37

Hursomhelst måste han ha avlåtit ett nu förlorat brev som gav tid-
ningen ett ofta citerat motto: ”Gif barnen en sund läsning utöfver läxan 
och Ni har fyllt en lucka i folkets uppfostran.” Topelius hyllades också 
med porträtt och text av Amanda Kerfstedt i premiärnumret 1892:  
”På första sidan af denna din egna tidning ser du en bild – hvems? Ja, 
se noga på den, ty det är en märkvärdig bild.” Kerfstedt räknade sig 
till Topelius Sverigevänner, träffade honom personligen och växlade 
som nämnts brev. Möjligen i avsikt att underlätta Quints framstöt 
hade hon 1892 avsänt ett med den beundrande raden ”Tack för ditt lifs 
vittnesbörd”.38 Som så många pressgrannar omtalade tidningen också 
hans död i högstämda ordalag (1898, nr 12) och redaktören redogör 
t.o.m. för den krans som sänts till båren.

Det halva löfte från Topelius, som avtrycks i annonser inför tidnings-
starten 1892, om att ”någon gång kunna lämna ett bidrag” infriades 
indirekt genom det livliga materialutbytet med Alli Trygg-Helenius. Att 
hans texter även här sattes mycket högt illustreras i en helsidesannons 
som infördes i Svensk Läraretidning (1898, nr 50). Av alla författare 
som publicerats i Folkskolans Barntidnings sex första årgångar nämns 
han först med sammanlagt 20 bidrag. Man hittar t.ex. 1894 ”Om den 
sommar som aldrig kom” (nr 29) och 1896 ”Stjärnhimmelen” (nr 13), 
båda publicerade i Sländan samma år. Några inflyter också i förlagets 
jultidning Julklappen (varav ”De röda skorna” 1895 sägs vara origi-
nalbidrag) och i dess ungdomstidning Linnea (t.ex. ”Läxor för lifvet” 
1899, nr 1).39 Sistnämnda som upphör vid sekelskiftet 1899–1900 
markerar sålunda slutet på den tidning som Topelius gode vän Onkel 
Adam startade nära 40 år tidigare.

Ett speciellt inslag i förlagsfloran var den Tidskrift till föräldrar som 
gratis medföljde barntidningen under åren 1897–1908. Initiativtagare 

37  Citat och stavning efter Berg 1918, 350.
38 Förutom barnlektyr var kvinnosaken en gemensam angelägenhet. I brev 12/4 1889   
 föreslår Kerfstedt Topelius att ge ett bidrag till Dagny ”denna ledsamma tidskrift”. Där  
 förblev dock poemet ”Till Finlands första qvinliga filosofie kandidat Emma Åström”  
 i första numret 1886 det enda Topeliusinslaget.
39  Uppgiften i Svenska Litteratursällskapets webb-publicerade register över Topelius   
 barntexter om att ”De röda skorna” först infördes i Jultomten 1894 är inkorrekt; där  
 återfinns däremot, vilket också uppges i registret, originalbidraget ”Mellan smörgåsarna”.
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var en folkskollärare i Norrköping, Per Martin 
Efraim Pettersson. Under signaturen Harald 
Östensson bidrog han livligt till tidens barnpe-
riodika, genom det nämnda materialutbytet även 
finländska barntidningar. I Helsingfors univer-

sitetsbibliotek (Nationalbiblioteket) finns ett mycket långt brev med 
bilagd rekommendation från Stina Quint till Topelius om den planerade 
publikationen, givetvis syftande till att material skulle få användas.40 
Som ett något originellt argument medsände Pettersson det egna se-
minariebetyget i avskrift. Om det nu var de utmärkta vitsorden eller 
företagets allmänna angelägenhet – eller kanske båda – som tog skruv 
ståtar första numret med en självbiografisk skiss i tidskriftens anda: 
”ett godt hem”. Däremot startade inte Sländan den parallelltidskrift 
som Quint sade sig vilja samarbeta med i det bifogade brevet. Men så 
var nog tanken att på Petterssons skolmästaraktiga vis instruera den 
tidningens medel- och överklassföräldrar inte lyckad.

Quints värsta konkurrent i Sverige var som nämnts ett annat folksko-
leförlag, Svensk Läraretidnings, också det starkt beroende av att lärare 
fungerade som kolportörer och i sina klassrum förmedlade skrifterna 
direkt till ”folkets barn”. Det var en synnerligen effektiv metod som 
svenska föregångare tillämpade sedan 1850-talet. Inte bara striden om 
mellanhänder och prenumeranter gjorde utgivaren Emil Hammarlund 
och hans hustru Amanda till Stinas dödsfiender. I botten låg andra bit-
terheter som kan förbigås här.41 Inför starten av Jultomten sände Emil 
Hammarlund 1891 Topelius ett brev, där han med hänvisning till Alli 
Tryggs Julhelsning anhåller om att få införa samma bidrag som funnits 
där – mycket lämpligt med rubriken ”Två gånger två är fyra”. Man 
erinrar sig Topelius formulering i brevet till Snoilsky januari 1892 om 

40 Petterssons brev är daterat 23/1 och Quints 17/2 1897.
41 För en utredning se Svensson 1983, spec. kapitlen ”Barntidningens förhistoria, start  
 och mottagande” och ”Förlagsexpansion och följdskrifter”.

”förtvivlad konkurrens” på området.42 Bidraget fick dock inflyta och 
fortsatta brevförfrågningar under 90-talet resulterade i ett tiotal publi-
ceringar i Jultomten och dess enklare motsvarighet Tummeliten.

Sina artiga formuleringar till trots var nog Hammarlund i egna ögon 
en nära nog jämbördig part, och propåerna blev ibland mycket konkreta. 
År 1894 föreslogs t.ex. förkortningar i korrektur så att illustrationer 
skulle få plats och 1896 ville man dirigera fram ett bidrag ”om julen och 
Jesusbarnet” – men fick faktiskt inget alls. I konkurrensen med ärke-
fienden om Topelius-bidrag stod sig den myndige Hammarlund – tillika 
riksdagsman – inte alltid lika väl, men så hade ju Quint utbytesavtal 
med både Eos och Julhelsning. Man skall inte heller glömma att hon 
genom sin barntidning hade väsentligt mer material att erbjuda Alli 
Tryggs finländska publikationer än vad Svensk Läraretidning kunde 
uppbåda i sina jultidningar.

Trots det likartade – ibland identiska – innehållet hade dessa på 
folkskolan inriktade publikationer en avgörande fördel i jämförelse 
med de barntidningar Topelius var mer direkt inblandad i. Målgruppen 
var betydligt större och de spreds både genom prenumerationer och 
med hjälp av lärare som ofta fick gratisexemplar för eget bruk eller 
utdelning till mindre bemedlade elever.

Tidningsmöten – Topelius och barnens brev

En målande beskrivning av Topelius syn på barnbrev infördes 1914 i 
den finlandssvenska folkskoletidningen Julstjärnan. Under rubriken 
”Julen på Björkudden” återges med svärsonen lektor Berndt Nybergs 
tillåtelse ett stycke ur en handskriven familjetidskrift. Författare är den 
egna dottersonen Berndt Mikael (född 1871), densamme som i Nya 
Trollsländan gratulerades på 14-årsdagen och som blev delredaktör 
av Sländan.

Tro icke, att det var de välformade, släta och polerade julbreven, 
som voro morfar de käraste – dyrbarare voro honom de enkla, 

42 Den svenska marknaden rymde t.o.m. en tredje konkurrerande jultidning inriktad på   
 skolan, det konservativa lärarförbundets Folkskolans Vänners Julklockan (1897–1932).  
 Där infördes dock Topeliusbidrag först efter skaldens död (1900, 1901, 1903, 1916).

Folkskolans Barntidnings grundare Stina Quint var en  
av Topelius stora beundrare och upprätthöll livlig bytes-
verksamhet med finlandssvenska barntidningsredaktörer. 
Bilden i författarens ägo.



148 Sonja Svensson 149Zacharias Topelius och nordiska barntidningar 

rättframma barnkråkfötterna, som ofta trippade in i det förnäma 
postsällskapet och med sin klumpighet, men oförfalskade välme-
ning, väckte munterhet och vad bättre var, rörd tacksamhet hos 
den gamle.

Och nog var de ofta rättframma dessa barnbrev! Låt mig kort redo-
göra för några av dem.43

Den första brevkontakten har sin upprinnelse i det flera gånger nämn-
da, men i samtiden nästan okända, utbytet av material mellan nordiska 
barntidningar. En skämtsamt uppfordrande notis om vikten av allmän 
ordentlighet ”Vill du blifva höfding?” undertecknad ”Björkuddstomte” 
infördes i Sländan (1896, nr 5) och Folkskolans Barntidning (1896, 
nr 30). Där meddelas: ”Själf har jag varit en stor slarf, men nu har jag 
öfvat mig en längre tid i ordentlighet och viker min topplufva hvarje 
kväll i tre vikningar öfverst på de andra kläderna, så det ser ut som 
en liten kläd-pyramid.” Uppmaningen inspirerade en 7-årig blivande 
författare i Härnösand till ett charmfullt svar – senare ofta anfört som 
exempel på omedelbara barnbrev till en avhållen farbrorsförfattare.

Hernösand, den 20 januari 1897.
Käre Björkuddstomten. Jag har nu hållit på med att lägga mina 
kläder ordentligt jag tror det är minst tre veckor, ja jag vet ej.  
Farbror Topelius får förlåta att jag skrev en hel(?) vecka efter 
men jag har ej kommit mig för. Jag har fått läsning för barn som 
farbror har skrivit. O den är så rolig den roligaste bok jag fått. 
Tuttemuj var så lustig. Jag vill bli författare liksom farbror, men 
pappa säger att jag skall lära mig stava först. Och pappa säger att 
sju års gossar ej låta trycka. Jag talar så mycket om farbror och 
säger att farbror är världens störste författare. Jag började känna 
fabror(!) i det vackraste i skogen. Min Zach. Min rare Zach. Jag 
kallar farbror Zach. Från farbrors lille Bertil Malmberg.

Men den lille Bertil hade läst uppmaningen i Quints barntidning och 
Topelius svar, som dröjde ett drygt år, infördes bara i Sländan (1897,  

43  Se även Svensson 1980; 1998.

nr 8) där adressaten förstås inte fick syn på det. Det kan man fortfarande 
beklaga, ty den åldrige diktaren anslår som så ofta den rätta tonen till 
en späd läsare.

Till Bertil Malmberg i Härnösand. Jag har fått ditt bref av den 20 
januari. Pappa har rätt. En författare måste först lära stafva. Sedan 
skrifva. När jag var sju år gammal, dog min grönsiska i buren. Hon 
älskade friheten och dog i fångenskap. Detta gjorde mig så ondt, att 
jag begrof henne i gröna blad och skref följande lilla grafskrift:
 
Tippelill var fri och glad
Flyg till Gud i gröna blad!
Tack för att du sjöng för mig.
Jag har ledsamt efter dig.
 
Sedan har jag aldrig hållit andra i bur än kanariefåglar, som äro 
födda i buren. Älska friheten, men lyd far och mor. Älska Gud 
och gör Sverige heder. Håll litet också af mig. Jag tror att du är en 
bra gosse. Z T.

I sina memoarer Ett stycke väg (1950) konstaterar Malmberg sorg-
set: ”Något svar fick gossen aldrig, hur andlöst han än varje morgon 
väntade vid brevlådan. Men till sist resignerade han, som rimligt var. 
Han visste ju också, att Topelius redan var mycket trött och gammal. 
Inom kort skulle han vara död.” När Berndt Mikaels bror Paul Nyberg, 
som förvaltade familjearkivet och strax innan publicerat sin stora To-
peliusbiografi, läste om denna besvikelse erinrade han sig att han sett 
både gossens brev och morfaderns svar i koncept, kopierade dem och 
sände över. Malmberg summerar 1952 i Ett författarliv: 

Och där sitter jag nu med det efterlängtade brevet. Dr Nyberg har 
rätt – det är en sällsam sak att få svar efter femtiofyra år. Men 
vilken underlig hisnande känsla, när den bleka anderösten når 
en över tidsavstånden. Man vänder sig om och hälsar, tvekande, 
tillbaka.
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Malmberg vann ändå något på sin långa väntan. Svaret i Sländan är 
förkortat och omskrivet, vilket väl inte länder redaktionen till heder. 
Men orsaken till att breven så olyckligt gick om varandra kände alltså 
varken Malmberg eller Nyberg, och den sistnämnde tycks inte heller 
ha varit medveten om att svarsbrevet faktiskt trycktes.

En till omfattningen, om än inte i tiden, vidsträcktare korrespondens 
finns dokumenterad i tre versioner, första gången i Folkskolans Barn-
tidning (1911, nr 12–14).44 Under rubriken ”Glada barndomsminnen” 
berättar där en drygt 30-årig kvinna, Märta Borgenstierna, om sin och 
sina två yngre systrars brevkontakter med Topelius under några år i 
början av 1890-talet. Hon vittnar också om sin barnsliga förtjusning i 
hans berättarkonst. ”Ingen kunde som han konsten att hitta på sagor.” 
Idén att skriva hade de fått i förlagets Julklappen där det meddelats 
att skalden fick många barnbrev som han faktiskt ofta besvarade. Nu 
närmade sig hans födelsedag. ”Tänk om vi skulle skriva och gratulera 
honom, ni. Tänk, tänk, bara om han skulle svara oss!” Med möda plitade 
man ihop varsitt brev utan större hopp om svar, men ”nog klappade 
hjärtat litet fortare, den första tiden, då brevbäraren kom”. Det dröjde 
emellertid över ett och ett halvt år innan ett brevkort nådde flickornas 
hem i Göteborg. ”Han skrev ändå till sist”:

Jag har så många stora och små barn, som skrifva till mig, att jag 
ej hinner svara dem alla. Då förvarar jag brefven i enskild hylla, 
och läser dem åter när jag får tid. Där fann jag nu tre bref från 
eder, där ni gratulerade mig till min födelsedag den 14 februari. 
Rätta dagen var väl den 14 januari, men det var lika väl ment. 
Edra bref ha beredt mig glädje, och jag är ledsen, att ni blifvit 
utan ett svar. Men gömt är icke glömt – – Om ni än en gång 
vilja skrifva till mig, så skall jag svara med riktiga bref till julen. 
Berätta för mig något om eder och edert hem! Jag vill nu vara 
eder och alla svenska barns goda vän. Och nu snöar det i Finland. 
Adjö. Z. T.

44 Nästan likalydande text finns i Stockholmskyrkornas Ungdomens kalender 1912. I Svensk  
 Läraretidnings julkalender Fågel Blå publiceras 1927 en tredje fiktionaliserad version under  
 författarens nya efternamn Edquist. Där får de tre systrarna andra namn och vissa nya brev 
 passager citeras. Därtill sägs uppslaget ha kommit genom det förlagets jultidning Jultomten. 

Snart avgick svaret och som lovat sände Topelius flickorna varsitt 
brev till jul. Så här låter inledningen på första brevet till den yngsta 
systern Borgenstierna.

Jaså, du är 8 år, du är den minsta. Därför gör jag, som jag en gång 
gjorde i skolan med de 380 flickorna; jag frågade: Vem är den 
minsta i hela skolan? Då steg ett litet pyre fram, och henne kysste 
jag, efter det jag ju ej kunde kyssa hela den långa raden. Se så där, 
nu har jag kysst dig, och nu skall du kalla mig farbror, och det 
kunna systrarna med. 

När Topelius barnbarn lärt känna de svenska flickorna i deras brev, 
tyckte deras morfar att även de bör presenteras och räknar upp dem 
alla åtta med smeknamn och lustiga karaktäristiker. Om den yngsta, 
Paul, heter det att han är ”3 år och en hjärtegris nu så länge, tills han 
får riktiga byxor”. Det var alltså den nyss nämnde blivande universi-
tetsbibliotekarien Paul Nyberg! Det var främst vid jultiden som glada 
brev gick ”öfver haf och land som solstrålar i den snöiga jorden”, för 
att använda skaldens egna ord om ett brev han fäst sig speciellt vid. 
Märta Borgenstierna citerar flera och de från Topelius befäster intrycket 
av en människa med för tiden ovanligt god förmåga att kommunicera 
med barn.

Korrespondensen upprätthölls och blev ”djupare och rikare” men 
samtidigt svalnade nog det ungdomliga intresset erkänner Märta Bor-
genstierna. ”Så dum var hon, och ändå hade hennes älskade ‘farbror’ 
en gång skrivit att man ‘kan vara stora flickan och ändå vara ett barn 
i sitt hjärta’.”

Sista brevet skrev Topelius ett år innan han dog, lite darrigare i stilen 
och tröttare i tonen: ”Lef väl min lilla. Får jag ha en liten, liten del i 
dig? Var glad och snäll, som jag tror, att ni alla äro! Helsa mamma och 
systrarna! Din gamle vän Z. T.” Och – skriver författarinnan: 

Den lilla flicka han varit så vänlig emot och som han givit så 
mycket genom sin person och sina ord och som nu länge sedan 
varit en vuxen människa, hon sörjer över att hon aldrig kunde 
tacka honom så, som hon ville, för allt han varit för hennes barndom.
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Emellertid återgäldade Märta Borgenstierna senare sin tacksamhets-
skuld. Under namnet Edquist blev hon en ganska känd barnboksförfat-
tarinna som 1928 i Svensk Läraretidnings ”Barnbiblioteket Saga” gav 
ut Gossen från Nykarleby, d.v.s. en Topeliusbiografi för barn. Även 
den yngsta systern Irene Borgenstierna kom att publicera barnböcker, 
vilket avrundar historien om de omaka brevvännerna som ändå fann 
varandra.

Ytterligare två unga brevskrivare hade synnerligen olikartade ären-
den. Det ena var den 22-åriga Marie Louise Gagner som 1890 skrev 
och bad om ett bidrag till sitt poesialbum (!). Ett brev från skalden 
1890 antyder att bönen kan ha uppfyllts. Även från henne kommer ett 
sentida tack i bokform. Topelius ägnas nämligen ett lovprisande kapitel 
i andra delen av Gagners Svenska författare Deras liv och verksamhet 
skildrade för barn och ungdom i hem och skola, lämpligt nog utgiven 
på Folkskolans Barntidnings förlag 1912.

Den andre korrespondenten hette Allan Fåhraeus och var ordförande 
i en förening för småfågelsskydd i mitt eget gamla läroverk i Nyköping. 
Där utgav sedan 1892 Stina Quint Folkskolans Barntidning och 1895 
även ungdomstidningen Linnea, innan hon året därpå flyttade förlaget 
till Stockholm. Topelius svarade på gymnasistens (odaterade) brev den 
29 april 1896 men det brevet infördes först i Linnea (1899, nr 11). I 
påfallande engagerad ton meddelar Topelius att Helsingfors Majför-
ening, ”hvars ordförande jag länge varit”, gått upp i Sylviaföreningen 
och ger goda råd om det bästa sättet att driva sådan verksamhet. Tydligt 
upplivad skriver den gamle fågelvännen: ”Hälsa kamraterna och bed 
dem frimodigt hålla ut med sin goda sak, äfven om andra gossar tycka, 
att det är barnsligt. – – Kurage! Och hälsa de svenska bofinkarna från 
de finska, som nu kvittra i alla toppar på uddens björkar!” Man instäm-
mer i redaktionens omdöme att innehållet ”synes oss godt karakterisera 
både Topelius lifliga intresse för ungdomens goda sträfvanden och 
hans medkänsla för våra, små bevingade vänner, som tanklöshet och 
skadebegär så ofta tillfoga lidanden”. Men brevet nådde sorgligt nog 
inte mottagaren, som alltså inte kunde vidarebefordra de uppmuntrande 
hälsningarna eller, som Topelius själv bett om, berätta mer om sin 
förening. Ty, meddelar redaktionen: ”När detta svar ingick, var den 
unge adressaten ej mera i lifvet.”

Omslaget till Linnea nr 6, 1898. Som många andra nordiska barn- och ungdomstidningar 
hyllade den klassiska Linnea Topelius minne. Den 8 strofer långa dikten är signerad Johan 
Hellberg.



154 Sonja Svensson 155Zacharias Topelius och nordiska barntidningar 

Topelius betydelse för barnlitteraturen

Den nordiska barnpressen från mitten av 1800-talet och fram till första 
världskriget, som även här utgör en skiljelinje, hade mycket gemensamt: 
inte bara i namngivning, redaktionell hantering, innehållskategorier och 
”läsartilltal” utan också vad gäller de konkreta inslagen. Och överlägset 
mest avhållen, framhållen och sammanhållande bland författare av 
dessa inslag var Zacharias Topelius. Som framgått såg barntidnings-
ansvariga över hela Norden hans medverkan som nära nog avgörande, 
gav hans texter hedersplatsen, hyllade honom till födelsedagar och 
tecknade känslofyllt hans minne 1898. Dagens nordiska barnläsning 
rymmer förvisso inbördes översättningar – fast anmärkningsvärt få från 
finskan – men den bokstavligen gränslösa, samtidiga barnläsningen i 
våra länder av samma författare i periodisk form kommer vi med säker-
het aldrig att se maken till. Detta var nog redan samtidens uppfattning. 
”Af barnaförfattare med Guds nåde sådana som Topelius frambringar 
en nation knappast en på århundradet”, skriver Fridtjuv Berg apropå 
Boken om vårt land i Svensk Läraretidning (1903, nr 18).

Margareta Körlof konstaterar i sin uppsats: ”I slutet av 1800-talet 
intog Topelius en fullkomlig litterär stormaktsställning i vårt land” och 
citerar Selma Lagerlöfs biografi (357):

Om vår kungliga teater i Stockholm ville ge en fosterländsk teater-
afton, då gick Regina von Emmeritz över scenen. Ville man förtjäna 
penningar på en småstadsbasar, lät man unga herrar och damer 
ur de bästa familjerna utföra Prinsessan Törnrosa eller Fågel Blå. 
Och skulle det spelas teater i barnkammare och skolsalar inövades 
under oerhört jubel David och Goliat eller Var god mot de fattiga. 
– – Bland julklapparna förekom Läsning för barn i det lysande röda 
bandet så givet, att man inte ens behövde fråga om det fanns där.

Och – kan man tillägga: skulle det startas en barntidning då avgick 
nästan ofelbart ett bedjande brev till Björkudden.45

45  Körlof 1946, 11.

Många rikssvenska kulturpersonligheter utöver Bertil Malmberg 
har brevväxlat med den snälle Zacharias och än fler har vittnat om 
den läsglädje han gett dem. Verner von Heidenstams tidiga diktförsök 
bedömde han både framsynt och sensibelt, Selma Lagerlöf skrev sin 
kärleksfulla biografi, Karin Boye berättade om sin förtjusning i en 
seminarieuppsats, Jeanna Oterdahl tog kraftiga intryck och Britt G. 
Hallqvist inspirerades av den nyss citerade ”Tippelill” till eget diktande 
och hade gärna velat läsa det ”Rim-lexicon af W Schakspeare öfversatt 
af Z Toppelius” som den 11-årige blivande diktaren skriver om sin 
anteckningsbok. Hon fastslår: ”På det hela taget var det Topelius som 
lärde mig tycka om vers.”46 Det är bemärkansvärt med tanke på Hall-
qvists senare insatser som barnboksförfattare, Shakespeareöversättare 
och psalmdiktare.

Inte bara barntidningar vittnade om sorg efter frånfället. Bland mer 
eller mindre litterärt lyckade hyllningar låter Carl Snoilskys återhåll-
samma ”Ej dör din ljufva sång på folkets tunga / I Nordanland, / så 
länge vågorna om kärlek sjunga / vid Roines strand” som ett eko av 
den avlidnes egna dikter.47

Tillgivenheten höll i sig under lång tid. En recension av Matti 
Klinges Idyll och hot inleder Uppsalahistorikern Torgny Nevéus med 
minnet av det förtjusta utropet från en finsk lärarinna som gästade 
hans barndomshem: ”Nog är det väl underbart! Vi har Topelius och ni 
har Topelius!”48 När Malmberg ungefär samtidigt fick sitt svar hade 
Topelius inflytande på rikssvensk barnläsning av naturliga skäl ändå 
mattats. Men han uppträder fortfarande i samtliga tre delar av Elsa 
Beskows och Herman Siegvalds masspridda läsebok Vill du läsa? 
som var min egen läslära, och i flera delar och nya utgåvor ända fram 
till senaste sekelskiftet av Natur och Kulturs klassiska Min skattkam-
mare. I samlingsverket God natt min skatt (Rabén & Sjögren 2006) 
ingår fortfarande den högt älskade ”Videvisan”. Och uppslaget till 
den svenska barnbokens 400-årslogotype 1991 fick jag själv i Ottilia 
Adelborgs lustiga illustration till ”Walters femte äventyr” utgiven 
av Bonniers förlag strax före Topelius död 1898. Lämpligt nog i det 

46  Hallqvist 1984.
47  I Samlade Dikter 4, 1904.
48  Upsala Nya Tidning 16/6 2000.
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avsnitt där Walter lär sig läsa: ”A B C D, / Katten låg på sned, / och 
Walter låg med.”49

Men sist och slutligen, var inte Topelius alltför ”moraliserande” 
i sitt litterära tilltal till barnen? Den ofta citerade inledningen i L. P. 
Hartleys roman The go-between (1953) (Gudarnas budbärare), är ett 
svar på den frågan. “The past is a foreign country – they do things 
differently there.”

Under de år jag arbetat med barnböcker, skrivit om dem och debat-
terat deras villkor har jag ibland haft anledning att ifrågasätta vår syn på 
äldre barnlitteratur. Snärtiga men anakronistiska domar över historien 
applåderas gärna av en samtidsegoistisk omgivning, men de bör av 
flera skäl undvikas. Var tid har sina ideal och en förmanande ton i äldre 
barnböcker är inte märkvärdigare än tidigare epokers brist på datorer. 
När Topelius och hans samtida författare för barn iscensatte uppbygg-
liga, i våra ögon tillrättavisande, berättelser var det inte nödvändigtvis 
med dompterande avsikter. Barnens omgivningar rymde faror då som 
nu, men framför allt var det äldre samhällets vedergällningsmönster 
betydligt kompromisslösare. Även unga som bröt mot tidens sedelagar 
eller rentav betedde sig kriminellt straffades hårt. Svåra överträdelser 
kunde faktiskt medföra hela familjens sociala ruin. Därför hade barn-
böckernas moral också en skyddsfunktion och att retroaktivt av dem 
begära vår tids värderingar är meningslöst – vilket naturligtvis inte skall 
hindra oss från att notera avsteg, t.ex. Topelius humoristiska förståelse 
för barns naturliga lek- och rasbehov.

Författarkollegan P. C. Jersild har hittat en utomordentlig metafor för 
ett rimligare förhållningssätt till historien, och därmed även till äldre 
litteratur.50 ”Avståndet mellan kulturer kan räknas inte bara i mil utan 
också i år.” På samma sätt som vi undviker att fördöma andra kulturer, 
menar han, bör vi visa tolerans mot äldre tiders livsmönster och ”inte 
avbryta de diplomatiska förbindelserna” med historien. Kan vi upp-
rätthålla sådana med samtida odemokratiska regimer bör vi kunna göra 
detsamma med historiska kulturmönster. Vi gör dem därmed inte till 

49 Logotypen formgavs i rött och grönt av Ulf Löfgren och gav bl.a. upphov till bokhandelns  
 säljande slogan under jubileumsåret ”Läs för katten”. Den sågs i många sammanhang:  
 på T-shirts, bokmärken, plastpåsar, som belöningsmärke för barn som lärt sig använda  
 bibliotek och förekom även som silverbrosch.
50 Dagens Nyheter 2/7 2001.

ideal, men vi förstår dem bättre. Eller som det uttryckts av historikern 
Peter Englund: ”Ytterst är det en fråga om respekt, respekt för alla 
dem som gick här på jorden före oss.”51 Vi kan för övrigt lugnt räkna 
med att även vår tids barnlitteratur i framtiden kommer att skärskådas 
med kritiska ögon.

Zacharias Topelius var en författare som ville uträtta något, som 
gjorde det och gav unga mod att göra detsamma. Gud må väl förlåta 
honom somliga rimmade rader, men i sin prosa för unga läsare, och 
inte minst i sina korrespondenser med barn, har han nästan alltid något 
fängslande och mänskligt uppfordrande att berätta, och han formar sina 
utsagor så att de blir begripliga, åskådliga och värmande. Som andra 
var han färgad av sin tid, men i sina texter för barn höjde han sig långt 
över merparten av sina samtida – och jag har kunnat jämföra med 
hekatomber av epokens dussinalster. Han var friskare, omedelbarare i 
sina åsikter och sitt barntilltal, en gudabenådad berättare vägledd av en 
genomtänkt, klok syn på barn, deras egenheter och behov. Han visste 
vad han ville med det han skrev.

Låt mig till sist upprepa det inledande citatet ur tänkeboken: ”Det 
finns ingen fruktbarare jord för goda och onda frön än barnahjertat.” 
Men lägga till den därpå följande meningen: ”Ett ord gror, ett intryck 
fattar rot, ett kärleksbevis bär frukt.”52 Bättre kan inte det goda förhål-
landet mellan vuxna och barn sammanfattas. Just detta illustrerar de 
bästa barntidningarna.

51  I förordet till Minnet av Poltava.
52  Topelius 1898, 85.
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