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Denna festliga boks mottagare reste ofta österut för att träffa vännen Tove Jansson. 
Där lades grunden för både avhandling och en storartad biografi – givna utgångs-
punkter för all framtida forskning i ämnet.

Att Tove som barn läste sin Topelius är en självklarhet. I Min väg till barn-
boken konstaterar hon 1964: ”Och sen Topelius förstås. Går allt åt skogen en dag 
kan jag fortfarande ta fram nån av de riktigt romantiskt-naiva topelianska sagorna”.1
I avhandlingen pekar Boel Westin på flera förbindelser. Redan 1936 gjorde Tove ett 
romantiserat omslag till Topelius-utgåvan Sagor och berättelser i urval, inspiration 
till Mumindalen kan hon ha fått i den kända raden ”blommande sköna dalar” och 
förtrollande vintermotiv finns i överflöd hos landsmannen.2

Apropå sina egna och Astrid Lindgrens erfarenheter berättar Tove Jansson för-
tjust i en TV-intervju från 1991 historien om Topelius som trött på brev och uppvakt-
ningar lär ha utbrustit: ”Jag ger djävulen i Finlands barn”!3 Likväl behandlade dessa 
giganter sina läsare med både kärlek och respekt.

Som hyllning till Boel, och i väntan på den grundliga undersökning ämnet för-
tjänar, vill jag ge en bild av det genomslag Tove Janssons föregångare haft bland unga 
läsare i Sverige.

1. Min väg till barnboken. 21 barnboksförfattare berättar. Red. Bo Strömstedt. Stockholm, 1964.
2. Boel Westin, Familjen i dalen. Tove Janssons muminvärld. Stockholm, 1988, t.ex. s. 56, 251, 265. Om 
vintermotiven i bl.a. Topelius ”Walters äfventyr” och Tove Janssons Trollvinter, se även Janina Orlov, 
”Tre gossar i snön och tiden. En betraktelse kring Walter, Karl och Mumintrollet”. I: Kunskapens hugsva-
lelse. Litteraturvetenskapliga studier tillägnade Clas Zilliacus. Red. Michel Ekman & Roger Holmström. 
Åbo, 2003.
3. Terttu Leivonen, intervju med Tove Jansson, nr 3, 15/9 1991, ”Muminvärlden, kändisskapet och Mu-
minfansen”: www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=7&ag=69&t=430&a=7000. 



Zacharias Topelius (1818–1898) var mångsidig: tidningsman, historiker, läroboksför-
fattare, universitetsrektor, författare på vers och prosa för alla åldrar. Hans barnlitte-
ratur präglas av ett både romantiskt och osentimentalt synsätt, parat med en religiöst 
färgad tro på godhetens roll i mänskligt samliv.4 Personliga exempel ansåg han långt 
bättre än ”moral” och han var kritisk till samtidens ofta själlösa skolundervisning. 
Barns lektyr borde enligt honom anpassas till läsarnas nivå, inte bara ge etisk utan 
även estetisk näring. I allt detta var han före sin tid. ”En barnabok skall vara frisk och 
hurtig, hjärtlig och vacker, klok och begriplig, hellre glad än sorgsen, men så att båda 
sidorna av livet uttaga sin rätt”. Och Topelius skrev som han lärde – om än ibland mer 
förmanande och gråtmilt än i programförklaringen.5

Den blivande författaren hade god tillgång till litteratur under sin uppväxt och 
började tidigt skriva för familjekretsen. Senare gavs många tillfällen att testa texter 
på tre egna barn, men sorgen över de tre som dog i späd ålder fanns också som 
drivkraft. Fyra sagosamlingar utkom 1847–52 och vittnar om beundran för H. C. 
 Andersen, som han tidigt recenserade. 1853 utgav Topelius en samling översatta och 
bearbetade Grimmsagor och han bidrog med flera texter till små böcker illustre-
rade av Oskar Pletsch, till exempel Smått folk 1868, samt översatte och bearbetade 
dennes Barndomsbilder (1862). Samma år publicerade han i Helsingfors Tidningar, 
som han redigerade och till stor del skrev själv, flera stora artiklar om barnläsning 
inklusive en programförklaring för Finlands första barntidning Eos. Förmodligen 
var det också Topelius som tillsammans med hustrun Emilie 1849 stod för över-
sättningen av Heinrich Hoffmans Der Struwwelpeter. Fyra år efter originalet utkom 
i Åbo Julbocken eller den svenska Drummelpetter.6 Ett intyg på att det tårmilda inte 
var allenarådande.

Den mest kända insatsen är samlingsverket Läsning för barn som utkom i åtta 
delar hos Bonniers i Stockholm 1865–1896 och därefter i ständigt nya upplagor. Där 
ingår sagor, sånger, barndramatik benämnd ”lekar” och realistiska berättelser, illustre-
rade av bland andra August Malmström, Albert Edelfelt, Georg Stoopendal, svärso-
nen J. A. G. Acke och Olle Hjortzberg. Utgivningen bildar bro från de barntidningar 
där många Topeliusbidrag först ingick till senare publiceringar i både böcker och 
tidskrifter. De enhetligt utformade volymerna blev välkomna inslag i rikssvenska 
barns julklappshögar och bokhyllor. 1902–03 utkom i två band den så kallade konst-

4. Om Topelius barnsyn och barnlitterära ideal, se Eva von Zweigbergk, Barnboken i Sverige 1750–1950. 
Stockholm, 1965, s. 117–153; Lena Kåreland, Gurli Linders barnbokskritik. Stockholm, 1977, s. 17–23; Mary 
Ørvig, ”Om Zachris Topelius”. Efterord till Läsning för barn av Zach. Topelius. I urval av Mary Ørvig. 
Stockholm, 1980; Sonja Svensson, ”’En barntidning utan ZT är som en kyrka utan prest!’ Zacharias 
Topelius och nordiska barntidningar”. I: Taru ja totuus – Saga och sanning. Topeliussällskapets skrifter 3. 
Red. Elina Pöykkö & Märtha Norrback. Helsingfors, 2008.
5. Ett urval Topeliustexter för barn finns i facsimil på Svenska Litteratursällskapets i Finland hemsida 
över projektet för utgivning av författarens samlade verk. Se länkförteckning. Citatet från Helsingfors 
Tidningar 19.12 1855 återgivet i Kåreland 1977, s. 19.
6. Ørvig 1980, s. 59; Göte Klingberg, Barnböcker utgivna i Sverige 1840–1889. En kommenterad bibliografi. 
Band 2. Lund 1988, nr 1982, s. 739.



närsupplagan med utsökta illustrationer och till högt pris, men delar av innehållet 
spreds som vi skall se genom en mängd folkskoleutgåvor i enkelt utförande.

Själva tidningsmediet måste ha fascinerat Topelius som redan i 16-årsåldern lycklig-
gjorde släktingar och vänner i Nykarleby med den handskrivna (2006 tryckta) Ephe-
merer. Där ingick lokalnyheter och annonser vid sidan av sagor, dikter, teaterstycken, 
charader och fingerade läsarbrev. Beskrivningen stämmer in på många barntidningar.

Åren 1842–1860 redigerade Topelius Helsingfors Tidningar och en god del av hans 
skönlitterära texter för barn publicerades i tidningar för barn. Den första var som sagt 
Eos utgiven i Åbo 1854–66. Dess utforskare Susanne Gullström-Portin ser samtida 
tyska exempel som mönster, men det fanns också rikssvenska förebilder, till exempel 
Ludvig Theodor Öbergs Illustrerad månadsskrift för ungdom och Rudolf Walls (grun-
dare av Dagens Nyheter) Veckoskrift för barn och ungdom, båda utgivna i Stockholm 
1848. Öberg möjliggjorde sannolikt Topelius barntidningsdebut med ”Kyrktuppen” 
och ”Fattig-gubben” från första samlingen Sagor året innan.

Efter Eos medverkade Topelius flitigt i Trollsländan 1868–73, Nya Trollsländan 
1885–92 och Sländan 1895–99, alla något av topelianska familjeföretag. En mängd 
originalbidrag och omtryck inflöt i såväl inhemska som nordiska barntidningar och 
julpublikationer. Bönfallande redaktörsbrev strömmade in och landsmaninnan/ 
utgivaren Alli Trygg konstaterade: ”En barntidning utan ZT är som en kyrka utan 
prest!” Jag har noterat över hundra Topeliustexter i nordiska barntidningar och julka-
lendrar före 1920, däribland minst sextio i Sverige, trettio i Norge och tio i Danmark. 
Dessa bör självfallet beaktas i Svenska Litteratursällskapets i Finland pågående arbete 
på en textkritisk, kommenterad utgåva av författarens samlade verk.7

Med svenska barntidningsutgivare hade Topelius täta kontakter. Det började 
alltså redan före sekelmitten och blommade ut på 1860-talet i vänskapen med vår 
egen klassiska Linneas utgivare Onkel Adam.8 Denne var tidigt bidragsgivare till Eos 
och harangeras tacksamt i förordet till första delen av Läsning för barn. Onkeln åter-
gäldade äran i sin tidning. De var båda tidningsmän och författare med intresse för 
sociala frågor, kvinnosak, djurskydd – och barnläsning.

Efter Onkel Adam publicerade en rad rikssvenska barntidningsredaktörer To pe-
lius texter, bland dem Eva Wigström (Hvitsippan) och Svensk Läraretidnings Emil och 
Amanda Hammarlund (Jultomten) men framför allt Folkskolans Barntidnings Stina 
Quint. Inför starten bad hon i brev före jul 1891 att få använda texter ur Läsning för 
barn och fick ett (obevarat) svar med den användbara formuleringen: ”Gif barnen en 
sund läsning utöfver läxan och Ni har fyllt en lucka i folkets uppfostran.”9 Som tack 

7. Om Topelius i översättning, se Birgit Lunelund-Grönroos, Zacharias Topelius tryckta skrifter. Hel-
singfors, 1954. En översättning av ”Stjärnöga” till koreanska publicerades så sent som 2009.
8. Om Linnea, se Brita Tornell, Linnea. Tidning för barn utgiven av Onkel Adam 1861–1871. Göteborg, 1982.
9. Sonja Svensson, Läsning för folkets barn. Folkskolans Barntidning och dess förlag 1892–1914. Stockholm, 
1983, s. 75f.



hyllas författaren i premiärnumret 1892 med porträtt och text av Amanda Kerfstedt: 
”På första sidan af denna din egna tidning ser du en bild – hvems? Ja, se noga på den, 
ty det är en märkvärdig bild.” Vid författarens död 1898 publicerade snart sagt varje 
nordisk barntidning en minnesartikel, gärna vid sidan av ett tidigare infört bidrag.

Många texter av Topelius i barnpublikationer förmedlades av hans speciella fa-
vorit, den redan nämnda Alli Trygg. Hon gav själv ut flera barntidningar och med 
sin Julhelsning, startad 1888, inspirerade hon till både Svensk Läraretidnings välkända 
Jultomten och Quints konkurrerande Julklappen. Genom hennes händer vandrade 
mängder av barntidningsinslag mellan de nordiska länderna, utan att tidigare publi-
cering erkändes av redaktionerna.10 Trygg och Quint som utbytte mest material lade 
båda en stadig grund, och deras flaggskepp nykterhetstidningen Eos (startad 1893) 
och Folkskolans Barntidning (sedan 1950 Kamratposten) lever ännu – bland de äldsta 
i sitt slag i världen.

10. Om Topelius betydelse för nordiska barntidningar och om de många kontakterna med deras re-
daktörer, se Svensson 2008.

Johan Hellbergs 
minnesdikt (med 
åtta strofer) är en 
av många i nordiska 
barntidningar – liksom 
Jenny Nyströms vinjett.



Topelius besökte ofta Sverige, där han hade sin förläggare och många vänner. 
Han kom också för solenna evenemang, badsemestrar och rekreation. Den breda 
exponeringen genom bokutgivning och periodika gjorde honom till en avhållen 
gestalt även bland unga svenska läsare, och närmast mytiska berättelser finns om 
minnesvärda möten. På en bjudning 1877, då Topelius övervarade Uppsala universitets 
400-årsjubileum, meddelade vännen Snoilskys son att han av alla Topelius sagor 
mest höll av ”Robinson Crusoe” och fick till svar att den var också idolens favorit! 
Under Stockholmsutställningen, tjugo år senare, bjöd Albert Bonnier på middag. När 
svär dottern Lisen stolt förkunnade att sonen Tor minsann kunde ”Hallonmasken” 
utantill avbröts utantilläsningen av skalden: ”Jag kan också Hallonmasken. Sitt ner.”11 
Själve Oscar II fick 1896 de två första delarna av Läsning för barn för vidare befordran 
till sonen Gustaf (senare V). Inget barnsligt tack har bevarats, men faderns brev och 
därtill Svenska Akademiens kungliga pris och Nordstjärneorden torde ha glatt minst 
lika mycket.12

Många unga tog också till pennan.13 Den unge Heidenstams diktförsök bedömde 
Topelius både framsynt och sensibelt och sände ett svar som är ”en önskedröm för 
en blivande poet”.14 En korrespondens med två systrar i Göteborg, Märta och Irene 
Borgenstierna, resulterade långt senare i en kärleksfull biografi av den förstnämnda 
(gift Edquist) i Barnbiblioteket Saga. Även systern gav ut barnböcker och ännu en bli-
vande författare som växlat brev, Marie-Louise Gagner, ägnade Topelius en biografi 
i andra delen av sin Svenska författare. Deras liv och verksamhet skildrade för barn och 
ungdom i hem och skola. Utgiven på Stina Quints folkskoleförlag skall den förmodli-
gen ses som ett senkommet tack för en vers i författarinnans poesialbum.15

En brevväxling mellan Topelius och Bertil Malmberg som inleddes 1897 avsluta-
des först 1952. Den har uppmärksammats flera gånger även av Malmberg själv som 
dock aldrig fick veta orsaken till tidsutdräkten: det nyss nämnda materialutbytet mel-
lan Sländan och Folkskolans Barntidning. Sexåringen inspirerades av en Topeliustext 
i den svenska tidningen att sända brev till Björkudden avslutat med ”Min Zach. Min 
rare Zach. Jag kallar farbror Zach. Från farbrors lille Bertil Malmberg.” Men svaret – 
ofta citerat som exempel på Topelius unika förmåga att tilltala barn – publicerades 
bara i Sländan som mottagaren naturligtvis inte hade tillgång till. Brevkonceptet fick 
Malmberg 1952 genom författarens dotterson och levnadstecknare Paul Nyberg. Som 
han senare konstaterar: ”det är en sällsam sak att få svar efter femtiofyra år…”.16

11. Eva Bonnier, ”Börs eller katedral. Sex generationer Bonniers”. The Adam Helms Lecture. Stockholm, 
2003, s. 9. 
12. Germund Michanek, ”Oscar II och Topelius”. Upsala Nya Tidning 3/8 2000. 
13. Ett flertal brev finns i Topeliussamlingen i Finlands Nationalbibliotek men några är endast tryckta 
i barntidningar. För en översikt, se Svensson 2008, s. 163f. 
14. Per I. Gedin, Verner von Heidenstam. Ett liv. Stockholm, 2006, s. 44. 
15. Gagner redigerade också Sofi Almquists folkskoleversion av Läsning för barn i nyutgåva 1–2 1926. 
Om brevväxlingarna, se Märta Borgenstierna, ”Glada barndomsminnen. Ur en brefväxling med Z. 
Topelius”. Folkskolans Barntidning 1911, nr 12–14; Svensson 2008, s. 150ff. 
16. Bertil Malmberg, ”Det kom ett svar”. På väg till en ny pedagogik 1961, nr 3; Sonja Svensson, ”’Svenska 



Även August Strindberg läste tidigt Topelius. ”Vintergatan” deklamerades i hem-
met och en berömd passage i Tjänstekvinnans son berättar om hur alter egot Johan i 
Fältskärns berättelser ser paralleller i sitt eget liv med ”en styvmor och styvson, som 
försonas” och därav inspireras till eget skrivande. I ett brev (29 april 1876) till Siri 
von Essen citeras ”Sången” ur samlingen Ljungblommor. (”Sången är av sorg upprun-
nen…”). Strindberg räknade ”Under hägg och syren” (”Blommande sköna dalar”) 
till den vackraste poesi han visste och låter i skådespelet Midsommar barn därur 
sjunga både första och andra strofen. Men någon kontakt hade inte författarna, och 
under Giftasstriden utvecklade Topelius stark avoghet och kallade 1884 i brev till sin 
förläggare kollegan ”litteraturens hamnbuse” samt manade till ansvar i utgivningen.17

Andra har mer uttalat redovisat sin beundran. Karin Boye berättar i en semina-
rieuppsats om sin förtjusning, den unga Jeanna Oterdahl ”beundrade Topelius över 
måttan”18 och Britt G. Hallqvist fastslår i en essä i Barndomens böcker: ”På det hela 
taget var det Topelius som lärde mig tycka om vers”.19 Bemärkansvärt med tanke på 
hennes insatser som barnboksförfattare, Shakespeareöversättare och psalmdiktare. 

barnens finne’. Zacharias Topelius och rikssvenska barn”. Omnimanni 1998, nr 2; Svensson 2008, s. 148ff.
17. Excelsior! Albert Bonniers förlag 150 år. Red. Daniel Hjorth & Håkan Attius, Stockholm, 1987, s. 71. Se 
även Per I. Gedin, Litteraturens örtagårdsmästare. Karl Otto Bonnier och hans tid. Stockholm, 2004, s. 136ff. 
18. Ying Toijer-Nilsson, Jeanna Oterdahl. Liv och verk. Stockholm, 1996, s. 23.
19. Barndomens böcker. Barnboksförfattarnas litteraturhistoria. Red. Annika Holm & Siv Widerberg. 
Stockholm, 1984, s. 66.

Korrespondensen var omfattande – även med svenska barn. Bild från 1890-talet i SLS ägo.



Tjugo år tidigare uttryckte hon precis som Tove Jansson sin aktning i den av Bo 
Strömstedt redigerade Min väg till barnboken. Andra som där med glädje minns To-
pelius texter är Bengt Anderberg, Bo Carpelan, Brita af Geijerstam (”förutom Ander-
sens sagor läste jag givetvis Topelius”), Edith Unnerstad (i hennes Helsingforshem 
var författaren oerhört älskad, förekom på gipsmedaljong och kallades familjärt för 
”Toppen”) och Anna-Lisa Wärnlöf – som läste Fältskärnsböckerna i febersänkande 
syfte på sjukhuset!20 Även Kaj Söderhjelm och Irmelin Sandman Lilius har uttalat 
sin långvariga beundran.21

Att Topelius satt avtryck hos vår främsta barnboksförfattare visar följande citat: 
”Nu börjar den snöiga stormen sin färd / kring dalar och fjäll uti Norden”. Raderna 
känner vi genom Astrid Lindgrens Madicken, men de är hämtade från femte sången 
i Topelius dikt ”Julnatten”. Denne hade säkert lett åt Madickens travesti ”Nu börjar 
den bulliga Alva sin färd / kring väggar och tak här i Norden”! (Och charmats av den 
lindgrenska Skrållan på Saltkråkan – som har så välgörande lite gemensamt med den 
fattiga namnen i dikten ”Lilla Skrållan eller det skrynkliga förklädet”.)

I Lindgrens antologi Julberättelser 1985 utgör Madicken-kapitlet första inslag, 
liksom i volymen God jul i stugan (1992). 2002 återutgavs samlingen under den första 
titeln med nya färgillustrationer av Ilon Wikland. Få torde förknippa citaten med 
Topelius, och detsamma gäller novellen ”Märit” i Kajsa Kavat där barnen sjunger 
”Blommande sköna dalar” på den omkomna flickans begravning.22

Intrycket av alla dessa unga kontakter och läsarreaktioner sammanfattas i rubri-
ken på min uppsats, hämtad från en artikel av Leo Ågren i Dagens Nyheter 1970. Nog 
påminde han om vår egen Farbror Sven, den gode Zach: lite knarrig och förmanande 
men med humor, genuin förståelse för barns egenart och förmåga att träffa alldeles 
rätt samtalston.

Läsning för barn och bidrag i barntidningar fick således starkt gensvar även i Sverige. 
Topelius har emellertid nått fram till unga i vårt land på andra vägar, en del av ut-
präglad allfartskaraktär.

Läseböcker
De två Topeliusdikterna i första utgåvan av Läsebok för folkskolan 1868 (”Barnens bön 
för fosterlandet” och ”Julen i kojan”) kan inte ha upplivat läsarna särdeles mycket. 
Men samma år kom Artur Hazelius ”motbok” Fosterländsk läsning för barn och ung-

20. Min väg till barnboken 1964.
21. Kai Söderhjelm, ”Zachris Topelius”. I: De läses än. Från Louisa Alcott till Erik Zetterström. M–Ö. 
Lund, ny omarb. uppl. 1992; Irmelin Sandman Lilius, ”Zacharias Topelius en pionjär bland världens 
barnboksförfattare”. Abrakadabra 1998, nr 6.
22. Dikten återges i Astrid Lindgren i diktens träd. Lyrik, skillingtryck, visor, red. Vivi Edström, Stockholm, 
1994. I Lindgrens boksamling (sökbar på Kungl. bibliotekets hemsida) ingår Sofi Almquists folkskole-
utgåva av Läsning för barn, del 2, 1922. 



dom med mer barnvänliga inslag av Topelius som ”Respolska” (”Klang min vackra 
bjällra”) och den rörande ”Björken och stjärnan”. Av en brevväxling framgår att Ha-
zelius läsebok fick Topelius att omredigera ett nästan färdigt manus till sin Boken om 
vårt land (1875 med otaliga nytryck).23 Läsebok för folkskolan kom ju också i ständigt 
nya upplagor, styckades upp för olika stadier och fick mängder av nya inslag.24 I den 
processen tillkom nya Topeliustexter.

Även enskilda utgivare exploaterade skolmarknaden med hjälp av den uppskat-
tade författaren. Tidiga exempel är J(ohan) M(attias) Ambrosius Läsebok för småsko-
lan I–II 1885–86 med drygt tiotalet Topeliusinslag. Nya upplagor följde i minst tjugo 
år. Åtskilliga finns också i Sofi Almquists lika långlivade Läsebok för småskolan 1–2 
(1888) och hennes än mer uthålliga Barnens första läsebok (1884) och Barnens andra 
läsebok (1885). År 1900 utkom Hedda Anderssons Från bokhyllan. Läsning för hemmet 
och skolan I–V med Topelius i de tre första delarna.

Genom skolan spreds även Sofi Almquists urval från Läsning för barn i två band 
(1890–91). I vanlig skolordning flitigt omtryckt spred utgåvan det klassiska verket i 
än vidare cirklar, men medförde också att författaren delvis miste kontrollen över sina 
texter. Arvodet var dessutom så lågt att han kom att betrakta företaget som något av 
”en gåva till Sveriges barn”.25

Min egen läslära, Elsa Beskows och Herman Siegvalds Vill du läsa? (1935–37), 
upptar i del I: Julvisa (”Nu står jul vid snöig port”); i del II: Julsång (”Nu så kommer 
julen”) och ”Nyåret” (”Det ringer, det ringer / till midnatt i tornet”) samt i del III 
”Lasse Liten” och ”Tuttemuj” med charmfull illustration av Elsa själv. Trilogin har 
kommit i så många upplagor att Libris-bibliograferna tvekar om rätta utgivningsår. 
Det må så vara – texterna sitter där hos generationer svenskar! Och senare tiders barn 
har fått sin chans i till exempel Köhler-Lundqvists Klassens klassiker 1–3 1984–89.

Psalm- och sångböcker
Topelius, som länge deltog i arbetet på en ny psalmbok i Finland, står för fem psalmer 
i vår egen från 1937: 13, 480, 485, 525 (tillskriven ”okänd finländsk författare”) och 577. 
I den nya, 1986, har de fått numren 2, 518, 293, 582 och 306 medan nr 645 tillkommit. 
De flesta har även tryckts i frireligiösa sångböcker. Mest barninriktad är 525/582 ”Gud 
i mina unga dagar”, men den som nu borde väcka uppmärksamhet är nr 485/293, som 
1937 ingår under rubriken ”Skolan”. Riktad till både lärare och elever ter den sig i vår 
samtid smått utmanande: ”Sanningens Ande som Av höjden talar, Som oss upplyser 
och som oss hugsvalar, Kom att oss leda. Bo i dessa salar, Helga vår kunskap.” (Min 
kursiv.) En psalm som länge spreds genom Svensk söndagsskolsångbok är ”Gud signe 
de kära barn”.

Inte många torde identifiera Topelius psalmtexter i dag, medan inledningarna 
till flera av hans sånger och visor får oss att lystra. ”Blommande sköna dalar”, ”Klang 

23. Se vidare Svensson 2008, s. 142f. Breven bevarade i Topeliussamlingen, Finlands Nationalbibliotek.
24. Lars Furuland, efterord i facsimilupplagan av Läsebok för folkskolan. Stockholm, 1979.
25. Se Svenska Litteratursällskapets hemsida om Topelius texter för barn www.sls.fi/topelius/index.
php?docid=26. Utgivningen är svåröverskådlig men troligen utkom verket i 13 upplagor 1890–1924. 



min vackra bjällra”, ”Kom hör min vackra visa som fågeln diktat har”, ”Nu så kommer 
julen”, ”Och nu är det vinter, och skidan hon slinter”!

Mest älskad och omtryckt är ”Videvisan” (”Sov du lilla videung”), från Läsning 
för barn del 4 (1871) och tonsatt av Alice Tegnér för del 3 av Sjung med oss mamma! 
(1896). Den återkommer i nästan alla sångböcker fram till millennieskiftet men ter 
sig något udda i Nils Flygs ”röda” Folkets sånger 1922!

De sju Topeliusdikterna i Sjung med oss mamma nådde knappast ner i folklagren, 
men en pendang till läseböckerna är skolsångboken Svensk vers. Psalmer, sånger och 
visor valda och sammanställda av Alfr. Dalin (1908) med nära tjugo av Topelius texter 
i bunden form. Den föregås och följs av otaliga skolsamlingar som Märta Netterstad 
grundligt utrett.26 Den största succén är förstås Alice Tegnérs Nu ska vi sjunga (1943) 
men andra storsäljare som Weiners sångbok för skolan och Allan Jerbos Sångbok för 
skolan (först utgivna 1914–18 respektive 1949) inmänger också flera visor. Detsamma 
gäller den vitt spridda Gröna visboken (1949) och den röda uppföljaren  (1960) med 
illustrationer av Helga Henschen. Den ”gula” 1953 fick däremot klara sig utan Tope-
lius. Ett sent exempel (2003) är Ingemar Hahnes Våra vackraste visor och ballader där 
”Under rönn och syren” kan avnjutas.

I förordet till Vällingsäck och sommarvind fastslås: ”När det gäller den lyrik som di-
rekt är avsedd för barn avtecknar sig Zacharias Topelius som 1800-talets stora namn”. 
I bokens miniporträtt ”Topelius och den litterära traditionen” konstaterar Lennart 
Hellsing: ”Hans storhet ligger i att han förenade den friska folkliga poesin med den 
andliga visans traditioner och det litterära arvet med den didaktiska traditionen”.27 
Man instämmer gärna.

Antologier och senare utgivningar
Självklart har Topelius också funnit vägen in i många antologier för barn. Det lilla 
häftet Mors dag på Lindblads förlag 1927 med omslag av Helge Artelius, innehåller 
en saga vardera av H. C. Andersen, Zacharias Topelius och August Strindberg. En 
utmärkt sammanställning!

Mer känd är onekligen den klassiska Min skattkammare som glatt svenska barn 
sedan första utgåvan i tolv band 1947–61. Bland flera Topeliusinslag ingår slagnummer 
som ”Lasse Liten”, ”Videvisan” och ”Tuttemuj”. Verket har kommit i två skiljaktiga 
uppsättningar 1978–92 och 1997–2002, fortfarande med texter av Topelius. Även i 
serien Barndomslandet (åtta delar 1963–65) redigerad av Eva von Zweigbergk upp-
träder han.28 Detsamma gäller en rad moderna antologier: Siv Widerbergs Barnens 
versbok (1986), Imse, vimse spindel och Ja må de leva! – Barnens bokkalender (båda i 

26. Märta Netterstad, Så sjöng barnen förr. Textmaterialet i de svenska skolsångböckerna 1842–1972. Stock-
holm, 1982; Netterstad, ”Svensk vers”. I: Från Sörgården till Lop-nor. Klassiska läseböcker i ny belysning. 
Red. Bo Ollén. Stockholm, 1996.
27. Vällingsäck och sommarvind. Versen i barnens värld. Red. Vivi Edström & Märta Netterstad. Malmö, 
1987, s. 122.
28. Jfr Ulla Rhedin, ”Skattkammarvärldar. Reflexioner kring populära antologier för barnkammaren”. 
I: Barns smak – om barn och estetik. Red. Anne Banér. Stockholm, 2004, s. 156f. 



urval av Harriet Alfons och Margot Henriksson, 1989 respektive 1991), Kristin Hall-
bergs Svensk vers och dikt. 150 års lyrik för barn och ungdom (1990), Görel Kristina 
Näslunds Uti vår hage (1992), Susanna Hellsings Dinkeli, dunkeli, doja (i serien ”Bar-
nens älsklingar” 2003) samt God natt min skatt (urval av Ann Adelsson och Suzanne 
Öhman-Sundén, 2006). Siv och Gertrud Widerbergs Barnens första bok, tryckt i över 
en miljon exemplar sedan 1989, återger Albert Edelfelts illustration till Rida, rida 
ranka ur del IV av Läsning för barn. Och den Kungliga sagoboken (1984) upptar både 
”Pikku Matti” och ”Adalminas pärla”.

Läsning för barn har som framgått ständigt återutgivits, men också i helt ny 
tappning. I Bonniers ”Regnbågsböckerna” kom 1959–62 fyra volymer bearbetade av 
Jeanna Oterdahl med illustrationer av Inga Borg. Som bilderböcker med textbearbet-
ning av Lennart Frick och Veronica Leos illustrationer utgavs på Fripress ”Sampo 
Lappelill”, ”Stjärnöga” och ”Hallonmasken” 1984, 1991 och 1995. De översattes till 
flera andra språk.

Även Fältskärns berättelser (i fem delar 1853–67) hör till stock references i alla vitt-
nesbörd om Topelius alster i Sverige före 1950. Verket blev en fantastisk framgång 
och en upplaga om 30 000 exemplar, med Carl Larssons illustrationer, blev med hjälp 
av kolportörer Bonniers ”allra största framgång under hela 80-talet”.29 Verket har i 
skrivande stund 195 poster i Libris.

Att Svensk Läraretidnings Saga-bibliotek nästan saknar Topeliusutgåvor för-
klaras rimligen av alla ovan nämnda skolupplagor. Men 1957–59 kom där Fältskärns-
berättelserna bearbetade av Gustav Sandgren i fem delar. 1967 utgavs verket i ett 
praktband på Bonniers med teckningar av Stig Södersten och 1985 en sexbandsupplaga 
på Carlssons med förord av Carl-Göran Ekerwald. En Librissökning på ”Zacharias 
Topelius” i mars 2011 ger nära niohundra träffar inklusive ljud- och e-böcker. En 
utveckling upphovsmannen inte kunnat drömma om.

Överflyttning till andra medier är starka intyg på popularitet. I sin uppskattande 
biografi över Topelius skriver Selma Lagerlöf:

Om vår kungliga teater i Stockholm ville ge en fosterländsk teaterafton, 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 Go-
liat eller Var god mot de fattiga.30

29. Citat från Johan Svedjedal, Bokens samhälle. Svenska Bokförläggareföreningen och svensk bokmarknad 
1887–1943. Stockholm, 1993, s. 49f. 
30. Selma Lagerlöf, Zachris Topelius. Utveckling och mognad. Stockholm, 1920, s. 357.



Författaren hade lagt grunden genom sina många ”lekar” som uppskattats i gene-
rationer.31 Talande fakta finns i Karin Helanders Från sagospel till barntragedi och 
Anita Lindvågs Möte med barnteatern som båda även diskuterar Topelius allmänna 
syn på barnteater. Fågel Blå sattes till exempel upp av en ung Ingmar Bergman på 
”Sagoteatern” vid Medborgarplatsen i Stockholm 1941 med blivande hustrun Else 
Fischer som koreograf. Även Göteborg såg många uppsättningar, liksom skolteatrar 
runt om i landet. Sanningens pärla var perioden 1920–40 närmast stående inslag på 
Dramatens repertoar och även Snurran och Prinsessan Törnrosa iscensattes ibland. 
1989 och 1991 gav Unga Riks ”Stjärnöga” i Staffan Westerbergs och Finn Poulsens 
bearbetning och föreställningen visades också på Assitejs kongress i Stockholm 1990.

Hur ofta Topelius aktualiserades i efterföljaren ”Farbror Svens” (Sven Jerrings) 
radiobrevlåda för barn är svårt att rekonstruera, men i samma mediums ”Dagens 
dikt” lästes hans verser upp sjutton gånger 1937–54 – oftare än både Tegnérs och 
Strindbergs.32

Även TV har uppmärksammat diktaren. 1983 bearbetades tio av hans sagor av 
Allan Schulman och sändes i barnprogrammet ”Halvfem”. Illustratör var Veronica 
Leo som också har finlandssvensk bakgrund. En charmfull, men också faktarik och 
nyanserad, artikel i form av brev riktade direkt till författaren vittnar om Schulmans 
livslånga uppskattning: ”Vi fick dig så att säga med modersmjölken. Vi älskade dig 
och nog hade vår barndom varit bra mycket fattigare utan Sampo Lappelill, Pikku 
Matti, Unda Marina och Florio, Lasse Liten och alla andra sagofigurer.” Även sönerna 
Niklas och Alexander, sex och sju år, fascinerades av de topelianska sagorna.33

Till ”transmedieringarna” hör också oräkneliga illustrationer i böcker, tidskrifter 
och antologier under halvtannat sekel. J. A. G. Acke, Ottilia Adelborg, Elsa Beskow, 
Inga Borg, Albert Edelfelt, Albert Engström, Helga Henschen, Kerstin Frykstrand, 
Carl Larsson, Veronica Leo, Irmelin Sandman Lilius, Ilon Wikland… Även här ligger 
ett forskningsämne och väntar.

Det redovisade har illustrerat Topelius betydelse under åtskilliga decennier i Sverige. 
Inte för inte betalade Bonniers 1898 150 000 för utgivningsrättigheterna i 25 år. En 
undersökning av bokinnehavet i breda lager runt 1930 gav gamle Zach sjunde plats 
omedelbart efter förlagets andra stöttepelare Lagerlöf och Strindberg.34

Och ännu låter han tala om sig. På den interaktiva webbplatsen ”Bästa äldre 
svenska prosaverk” föreslogs Fältskärnsböckerna flera gånger häromåret, och när 

31. För en genomgång av innehåll, egenart och syfte i Topelius ”lekar” mot bakgrund av hans syn 
på barnteater, se Britta Lejon, ”Zacharias Topelius’ lekar”. C-uppsats. Litteraturvet. inst., Stockholms 
universitet, 1985. 
32. Solveig Lundgren, Dikten i etern. Radion och skönlitteraturen 1925–1955. Uppsala, 1994, s. 217.
33. Allan Schulman, ”Brev till en älskad sagofarbror”. Röster i radio-TV 1983, nr 4. 
34. Svedjedal 1993, s. 227; 365.  



någon var tveksam till det finlandssvenska blev det prompta svaret: ”Topelius god-
känd – här skall fan inga finnar diskrimineras!”

Utöver inhemska levnadsteckningar och enskilda studier i mängd behandlas 
författarskapet i rikssvenska uppslagsverk, biografier och litteraturhistoriska översik-
ter – även i de högtidligaste sammanhang. På Svenska Akademiens dubbla uppdrag 
höll Lagerlöf ett högtidstal över Topelius 1918 och ägnade honom som nämnts – efter 
initial tvekan – även en biografi.35 Emellertid: forskare som tar sig an ovan föreslagna 
uppgifter inser snart att popularitet och framför allt inriktning på yngre läsare har ett 
pris. Standardverken på området nämner sålunda gärna den breda uppskattningen 
och Läsning för barn i nedvärderande ton. Man nästan anar en retroaktiv önskan att 
universitetsrektorn borde ha avstått från dessa naiviteter. Även Gunnar Tideström, 
som 1946 lät ventilera vår första trebetygsuppsats om barnlitteratur, Margareta Kör-
lofs om H. C. Andersens och Topelius sagor, uttrycker sig svalt om ”hela Nordens 
sagofarbror”.36 Undantaget är Bonniers Den Svenska Litteraturen, där barnens läsning 
för första gången i sådant sammanhang begåvas med egna översikter.37 Medan Göran 
Hägg upprepar tidigare kritik: ”Många av oss har utan att känna upphovsmannen 
hört hans gråtmilda sagor och medverkat i jolmiga barnpjäser ur hans Läsning för 
barn”.38 En som specialstuderat ”lekarna” hävdar däremot att de är ”skrivna med fan-
tasi, glädje och värme”.39

Som man kan vänta har uppskattningen varit större i renodlade översikter av 
barn- och ungdomslitteratur. Utöver de två biografier för barn som nämnts finns 
också Einar Spjuts från 1915. Tidiga, ledande, kritiker som höll Topelius högt var 
Gurli Linder och som sagt Jeanna Oterdahl. Den förra kallade till exempel en utgåva 
av Läsning för barn 1903 ”ett praktverk bland barnböcker”.40 I sin klassiska essäbok 
Ungdomsskeppen 1944 lovprisade Gösta Attorps Fältskärns berättelser och Planeternas 
skyddslingar/Stjärnornas kungabarn och menade att författarens fantasi långt upp i 
åren hade ”kvar sitt gamla sving: inbillningen var icke stäckt av någon ålders nyktra 
betänksamhet. Han var Nordens blide sagofarbror, och ring efter ring av ungdomliga 
åhörare satt i tyst förbidan, medan han berättade…”. 41

Inflytelserik kritiker var också Eva von Zweigbergk som ägnade Topelius ett långt, 
nästan förälskat, avsnitt 1965, och även Mary Ørvigs efterord till urvalet ur Läsning 
för barn 1980 är starkt uppskattande. Flertalet senare barnlitteraturhistoriska över-
sikter upptar Topelius men på begränsat utrymme där bara standardtexterna nämns.

35. Se Ebba Witt-Brattström, ”Med de rätta måtten”. Dagens Nyheter 18/6 2009.
36. Gunnar Tideström, ”Topelius”. I: Ny illustrerad svensk litteraturhistoria. 3. Red. E. N. Tigerstedt. 
Stockholm, 1956, s. 482.
37. Se mitt korta avsnitt om Topelius produktion för barn i Den Svenska Litteraturen. 2. Red. Sven Del-
blanc & Lars Lönnroth. Rev. utg., Stockholm, 1999, s. 502–504. I Finlands svenska litteraturhistoria. Del 
1. Red. Johan Wrede. Helsingfors, 1999, gör Janina Orlov en längre översikt (s. 343–346). 
38. Göran Hägg, Den svenska litteraturhistorien. Stockholm, 1996, s. 272.
39. Lejon 1985, s. 30.
40. Kåreland 1977, s. 125. Topelius aktualiseras ofta i denna avhandling, som också förtecknar Gurli 
Linders recensioner av hans böcker i Dagens Nyheter.
41. Gösta Attorps, Ungdomsskeppen. Stockholm, 1944. Citerat efter upplaga 1966, s. 73.



Ty visst har det kollektiva minnet bleknat. ”Zacharias vem?” rubricerar Henrik Berg-
gren en notis i Dagens Nyheter 28/2 2010 och säger sig inte minnas att han ”läst en 
kulturartikel om denne finlandssvenske artonhundratalsförfattare eller ens hört nå-
gon nämna hans namn på mycket länge”. Men, påpekar han, det pågående utgivnings-
projektet kan ändra på det. 

Och självklart kommer resultatet av Svenska Litteratursällskapets mödor när det 
föreligger 2018, 200 år efter författarens födelse, att påminna om en stor personlig-
het och få betydelse för forskningen. Men det garanterar knappast ett bokstavligen 
eftertryckligt återupplivande hos en bred läsekrets.

Utan tvivel kan Topelius behöva förlåtelse för ”somliga rader” präglade av snabb-
skrivande och gottköpskonventioner. Den barnlitterära delen av författarskapet om-
gärdas numera också av det hinder som ligger i ”moralen”. Detta trots att han själv 
avrådde från påsmetad sådan och i sin syn på barn snarast var progressiv. Min egen 
favorit bland Topeliustexter är den redan omnämnda ”Tuttemuj”, först publicerad 
i sista delen av Läsning för barn och som illustrerad av många konstnärer uppträtt i 
otaliga urvalsvolymer. Här saknas alla pekpinnar och i stället lyser det pojkaktigt 
okynnigt om författarens egen förtjusning. ”Muh, sade korna.”

Nutida fördömanden av äldre sedekrav kan bemötas med den ofta citerade in-
ledningen på L. P. Hartleys roman The go-between (1953) (Gudarnas budbärare): ”The 
past is a foreign country – they do things differently there.” Topelius och samtida 
kollegers i våra ögon mästrande tonfall kan lika gärna tolkas som ren omsorg. När 
samhället tillämpade ett obönhörligt straffmönster hade barnböckernas etiska kom-
passer klar skyddsfunktion. Att av dem begära vår tids värderingar är poänglöst. Och 
har vi inte de senaste åren sett krav på en ny sorts ”politisk korrekthet” i vår egen 
litteratur för unga?

En (krympande) andel av den topelianska barnpoesin kommer att fortleva i 
antologier och sångböcker, men en renässans för prosatexterna kräver mer. Då får 
man ta fasta på Eva von Zweigbergks förslag i Dagens Nyheter 1968: ”Ge Fältskärn 
som tv-pjäs!” Med andra ord: i en tid när till och med Astrid Lindgrens verk allt 
oftare sprids genom filmer, video och scenuppsättningar krävs det tidsenliga trans-
medieringar för att nå nya generationer. Och därmed i beprövad ordning bereda väg 
för nyutgåvor av texterna.

Av utrymmesskäl upptas verk där Topelius texter ingår endast i texten.
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