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Marie-Louise Forsells resa från Bergslagen till 
Köpenhamn 1842 är en högborgerlig flickas släkt-
krönika publicerad långt i efterhand medan Fred-
rika Bremers skildring av livet i den gamla världen, 
en resa som gjordes i mitten av 1850-talet, utkom i 
tre band 1860–1862. Bremers reseskildring skiljer 
sig från de övriga genom att vara sammanställd och 
utgiven som bok under författarens livstid. Några 
djupare diskussioner om dessa skiftande förutsätt-
ningar förs inte. Man kan dock stilla undra hur re-
presentativt urvalet är och skulle gärna ha velat få 
en överblick över resedagböckerna i bibliografin. 
Dock refereras flitigt till Bengt Lewans bok om 
svenska reseskildringar från Italien.

I kapitel sju analyseras ett par guvernanters dag-
böcker. Louise Forsell förde dagbok 1841–1858 och 
den finns utgiven av trycket. Elisabeth Schmidts 
dagböcker 1864–1868 finns bara som handskrift. 
För den ensamstående guvernanten hade dagbo-
ken en terapeutisk funktion. En osäker social ställ-
ning, brist på stimulans och utveckling kommer 
till uttryck i dagböckerna. Guvernantromanen som 
genre uppmärksammas i detta sammanhang.

Avslutningsvis uppmärksammar kapitel åtta 
konst närsdagböckerna och förflyttar oss fram mot 
det moderna genombrottet. Systrarna Lina och 
Eri ka Johnsson (senare Jonn) blev fotograf respek-
tive bildkonstnär. De reste ut i Europa. Erika stude-
rade konst vid Académie Colarossi i Paris. Systrarna 
Alice och Hjördis Nordin är kanske mer allmänt 
bekanta. Båda studerade konst i Paris. Hjördis gifte 
sig med arkitekten Ivar Tengbom. Den ryska konst-
närinnan Marie Bashkirtseff levde ett kringflack-
ande liv i Europa. Hennes dagboksverk ägnas ett 
grundligt studium. Den likaså tidigt bortgångna 
svenska konstnärinnan Elsa Kniberg får represen-
tera tuberkulosens härjningar och associationerna 
går till Harriet Löwenhjelm och Edith Södergran.

I sammanfattningen åberopar Sjöblad Paul Rico-
eurs tankar om livets korthet. Kalendertiden, gene-
rationernas växlingar, skriftliga dokument, monu-
ment och byggnader bildar spår som skriver in män-
niskans liv i historien. Radikalt uttryckt utspelas 
allt viktigt i våra liv i familjen, enligt Hélène Cix-
ous. Sjöblad har valt att diskutera ett tjugotal dag-
böcker från 1800-talet. De kvinnohistoriska moti-
ven har dominerat analyserna. Dagboken är en hjälp 
för minnet och berättar om vardagen. Samtidigt är 
skrivandet ett sätt att lära känna sig själv – ett ty-
piskt uttryck för vår västerländska självförståelse.

Vid en samlad bedömning av Christina Sjöblads 
bok bör man ställa frågan om det är meningen att 

de olika kapitlen ska hänga ihop eller om de kan lä-
sas fristående. Boken kan knappast ha varit tänkt 
att fungera som en essäsamling, där varje avsnitt 
är ett eget universum. Nu har olika temata varit le-
dande för kapitlen, som inbördes ändå ger intryck 
av att vara ihopsatta av disparata uppsatser.

Vilken helhetsbild får läsaren av 1800-talets 
svenska kvinnliga dagboksskrivande? Sjöblad for-
mulerar frågeställningar, gör oss bekanta med in-
ternationell terminologin vid forskningsfronten, 
ger en inblick i romantikens kvinnosyn, jämför två 
franska dagboksskrivande syskon, presenterar ett 
par dagboksromaner från 1830- och 1840-talen av 
två kända svenska författare, diskuterar dagboken 
som privat och dold genre samt ger exempel på fyra 
resedagböcker, två guvernanters dagböcker och sex 
konstnärsdagböcker. Dagböcker kunde med andra 
ord ta sig olika ut.

I analysen av 1800-talets kvinnliga dagböcker 
har Christina Sjöblad inte gjort det lätt för sig. Hon 
griper över dagboksgenren från flera olika utgångs-
punkter, och uppehåller sig vid både inhemskt och 
utländskt material. Dispositionen blir därigenom 
något splittrad och aspekterna på ämnet får svårt 
att hänga ihop. Dock är det ett sympatiskt grepp 
att placera in de undersökta dagböckerna i ett 
kvinnohistoriskt sammanhang och Sjöblad refere-
rar ofta och gärna till andra forskare. Studien blir 
därigenom i onödan osäker och rund i kanterna. 
Ibland undrar man om texten är skriven mest för 
seminarierummet. En förlagsredaktör hade kunnat 
städa bort onödiga metatexter och otympliga rub-
riker. De påkostade illustrationerna har i flera fall 
tyvärr blivit alltför mörka i trycket.

Trots dessa invändningar pekar Sjöblads an-
gelägna och ambitiösa arbete på behovet av för-
djupad forskning på området (filologiskt, biblio-
grafiskt, socialhistoriskt), och utgivning av ännu 
otryckta dagböcker som källmaterial för kvinno-
historiker i framtiden. Det har nog också varit för-
fattarens avsikt.

Gunnel Furuland

Pia Forssell, Författaren, förläggarna och forskarna. 
J. L. Runeberg och utgivningshistorien i Finland och 
Sverige (Skrifter utgivna av Svenska litteratursäll-
skapet i Finland, 726). Helsingfors 2009.

Johan Ludvig Runeberg blev snabbt en uppburen 
författare under sin livstid, omgiven av beundran 
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och hedersbetygelser. Hans verk kom ut i många 
upplagor, ombesörjda av olika förlag som han ofta 
kunde spela ut mot varandra för att höja sina arvo-
den. Runebergs ställning som nationalskald inne-
bar också att hans ”Samlade verk” gavs ut i olika ver-
sioner. Efter långa föreberedelser påbörjades till sist 
en stor och fullständig textkritisk utgåva av hans 
verk. Den gavs ut i samarbete mellan Svenska Vit-
terhetssamfundet och Svenska litteratursällskapet 
i Finland.

Hela denna utgivningshistorik är ämnet för Pia 
Forssells perspektivrika Författaren, förläggaren och 
forskarna. Ämnet är alltså brett (den samtida ut-
givningen av Runeberg hade räckt till en avhand-
ling, den textkritiska till en annan), och kombine-
rar bokmarknadshistoriska perspektiv med sådana 
från textkritik och vetenskapshistoria. Det är en 
spännande och instruktiv studie i litterära villkor 
och klassikerblivande. Ämnet är närmare bestämt 
de processer och villkor under vilka litterära verk 
kommer till, förmedlas, förvandlas (och kanske 
förvanskas), så småningom hamnar under veten-
skapens lupp där de tvättas rena, renoveras (kanske 
också revideras), och åter sätts ut i världen, bortom 
den ursprungliga upphovsmannens kontroll.

Framställningen var tidigare en stencilerad dok-
torsavhandling, framlagd i Helsingfors i maj 2008 
(med undertecknad som opponent). Denna bok-
version har omarbetats och utvidgats på de punk-
ter som var uppe till diskussion, vilket innebär att 
en sedvanlig kritisk opponentgranskning i recen-
sionens form ter sig mindre befogad. (Nytt i jäm-
förelse med dissertationsversionen är ett avsnitt 
om Runebergs arbetssätt, hans strategier på bok-
marknaden, ett parti om 1877 års lag om litterär 
upphovsrätt, ekonomin hos Svenska Litteratur-
sällskapet i Finland, och de avslutande sidorna i 
slutordet.) Boken är ett tilltalande exempel på för-
delen med att disputera på en preliminär version, 
som först efter granskning och redigering ges ut 
för en bredare publik. På vägen har Forssell också 
lagt till ett antal illustrationer. De föreställer inte 
bara viktiga personer, utan avbildar också olika ty-
per av källmaterial (handskrifter, kontrakt, origi-
naltryck m.m.)

Framställningen är välskriven, väldokumenterad 
och vetenskapligt pålitlig. Pia Forssell har använt 
ett brett och mångfacetterat material – brev, för-
lagskontrakt, reklammaterial, grafiska produkter, 
interfolierade arbetsexemplar av böcker, förenings-
protokoll, normerande handledningar för utgivare, 
och naturligtvis de textkritiska utgåvorna själva. 

Hon kan vidare stödja sig på egen mångårig erfa-
renhet av eget arbete inom Runebergutgivningen.

Efter sedvanliga preliminarier i form av forsk-
ningsöversikter, termgenomgångar etc (kap. I) föl-
jer en källkritisk granskning av den idealiserade Ru-
nebergbilden i tidigare forskning (kap. II). Därefter 
följer Forssell utgivningen av Runebergs skrifter 
från den första publiceringen under hans egen livs-
tid (kap. III), via de första samlade utgåvorna un-
der skaldens egen livstid och senare (kap. IV) och 
fram till den stora textkritiska utgåva som utgavs 
av Svenska Vitterhetssamfundet och Svenska litte-
ratursällskapet i Finland (behandlad i kap. V–VI, 
avhandlingens tyngdpunkt). Den hette Samlade 
skrifter och omfattade 20 delar. Textkritiker har i 
regel ett avspänt förhållande till sådant som ny-
hetshets och deadlines, och utgåvan kom att utges 
under en tidsrymd som sträckte sig från 1933 ända 
till 2005. Perioden var alltså så lång att den veten-
skapliga utgåvan hann gå i ålderspension innan den 
var helt framfödd.

Analyskapitlen är fulla av intressanta delresultat, 
först gällande Runebergs förläggarkontakter och 
den litterära trafiken mellan Sverige och Finland 
(förläggarna utnyttjade frejdigt luckorna i förfat-
tarrätten), sedan gällande arbetsprocesserna inom 
Samlade skrifter. Strukturen i utgivningen av dem 
var sådan att det fanns gemensamma överordnade 
principer, kodifierade av Svenska Vitterhetssam-
fundet och Svenska litteratursällskapet i Finland. 
Arbetet med de enskilda volymerna lades ut på 
en eller flera utgivare. När de hade utfört arbetet 
skicka des manuskripten in till huvudredaktörerna 
i de bägge länderna för granskning. En viktig del av 
avhandlingen är en granskning av i vilken mån hu-
vudprinciperna följdes och hur redaktörerna age-
rade i besvärliga fall.

Att vara huvudredaktör för Runebergs Sam-
lade skrifter var länge ett hedersuppdrag. Det var 
svårt att avböja, men innebar att arbetet skulle gö-
ras inom tjänst, vilket betydde att tiden för det fick 
tas från den egna forskningen. Här fanns rimligen 
ett skäl till att arbetet tidvis inte drevs på särskilt 
hårt från centralt placerade personer. Gunnar Ti-
deström, huvudredaktör 1949 till 1977, hade exem-
pelvis ingen egen erfarenhet av textkritisk utgiv-
ning när han blev huvudredaktör, saknade spon-
tant intresse för området och lät redaktörerna lära 
upp sig själva genom att läsa i tidigare kommen-
tarband. Annorlunda var läget under hans efter-
trädare, först Tore Wretö och sedan Barbro Ståhle 
Sjönell, som bägge var väl insatta i det textkritiska 
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området och gjorde intensiva insatser för att utgå-
van skulle avslutas.

Också de enskilda utgivarna hade ofta ganska 
magra villkor: de fick göra sitt arbete mot arvoden 
per färdigt tryckark, honorar som inte på långt när 
räckte till för att finansiera själva arbetstiden. Ut-
givningen fick antingen göras på fritiden eller inom 
annan tjänst. Under sådana villkor är det svårt att 
hålla ens styrfart. Att utgåvan alls kunde fullbor-
das berodde på hängivenhet hos enskilda delre-
daktörer och huvudredaktörerna, men också på 
ett par yttre faktorer – dels strävan att få arbetet 
fullbordat till 200-årsjubiléet av Runebergs födelse 
(år 2004), dels den dramatiskt förbättrade ekono-
min hos Svenska litteratursällskapet i Finland. Allt 
detta innebar att rätt stora resurser mot slutet sat-
sades på att få utgåvan i mål.

Forssell gör också en granskning av vilka prin-
ciper och vilken praxis som gällde inom Samlade 
skrifter. De brister hon kan påvisa berodde främst 
på att utgivarna överskattade Runebergs insatser 
vid den ursprungliga utgivningen, och att de därför 
ibland valde att följa varianter som en närmare ana-
lys visar inte var hans. Men det finns också en del av-
vikelser från huvudprinciperna inom utgåvan. Mest 
notabel är den för Fänrik Ståls sägner, som faksimi-
lerades (istället för at texten etablerades kritiskt på 
vanligt sätt), med tillägg av ”Sveaborg”.

Analysen av den textkritiska utgåvans framväxt 
och uppläggning utgör en stor del av avhandlingen, 
men innan dess har läsaren fått veta åtskilligt nytt 
om Runebergs författarliv och forskningens bild 
av honom. Allt kan inte refereras här, och jag nöjer 
mig med att peka på några av huvudresultaten i 
dessa kapitel.

Ett är att Johan Elias Strömborgs inflytelserika 
levnadsteckning Biografiska anteckningar om Johan 
Ludvig Runeberg är mindre tillförlitlig än man ti-
digare har ansett. Strömborg och hans efterföljare 
idealiserar Runeberg, samtidigt som de har tonat 
ned betydelsen av materiella förhållanden för ut-
vecklingen av hans författarskap. Även om en del 
senare forskare har försökt korrigera Strömborgs 
bild, har den idealiserande snedvisningen från hans 
framställning tenderat att få fortsatt genomslag.

Forssells förnyade granskning av det biografiska 
och förlagshistoriska materialet visar att Runeberg 
var en skicklig förhandlare med minst sagt goda in-
komster från bokmarknaden. Inte minst intressant 
är det tidigare obeaktade material hon lyfter fram 
som belyser Runebergs kontakter med förläggaren 
Alexander Constantin öhman.

Samtidigt visar hennes analyser att Runeberg var 
mindre intresserade av praktiska saker som korrek-
turläsning och granskning än tidigare forskare har 
föreställt sig. Detta påverkar vad som kan kallas 
auktoriteten i livstidsutgåvorna av hans verk. Den 
sena utgåvan Samlade arbeten (1861–1871) har ti-
digare ansetts vara en Ausgabe letzter hand (alltså 
den sista av författaren auktoriserade), men Fors-
sell har nu kunnat visa att Runeberg inte medver-
kade vid utgivningen.

Pia Forssells undersökning av de textliga ödena 
för Runebergs verk är ett viktigt och innehållsrikt 
vetenskapligt arbete som erbjuder åtskillig ny kun-
skap, dels genom detaljkompletteringar inom det 
väldiga område som Runebergforskningen utgör, 
dels genom systematisering och analyser av upplys-
ningar inom området.

Utgivningsprojekt av det slag som Runebergs 
Samlade skrifter innebär, representerar en enorm 
satsning av resurser, ekonomiskt och mänskligt. 
Den har engagerat flera generationer av akademi-
ker tills resultatet närmast liknar en regeringsbygg-
nad av mänskligt vetande. En utgåva av detta slag 
kommer till i mötet mellan principer och perso-
ner. Ett sådant arbete innebär att en omfattande 
”tyst kunskap” arbetas upp hos utgivarna, kun-
skap om allt från författarens arbetsvanor via de-
taljer i de egna textkritiska övervägandena och till 
vetskap om hur villkoren för utgåvan har föränd-
rats institutionellt och praktiskt genom tiderna. 
Men när utgåvan är avslutad tenderar den här tysta 
kunskapen att skingras, inte sällan i utmattning-
ens tecken. Istället borde den samlas in, nedteck-
nas och analyseras, just som Pia Forssell har gjort i 
sin avhandling. Därmed blir denna avhandling ett 
led i det som brukar kallas erfarenhetsöverföring – 
inte bara för den nu påbörjade utgåvan av Topelius 
samlade verk (där Pia Forssell är en av de ledande 
krafterna), utan också för det svenska syskonpro-
jektet gällande Selma Lagerlöfs Samlade verk som 
nu är under planering. Det innebär alltså att av-
handlingen delvis kan användas som en avancerad 
lärobok i textkritikens dos and don’ts. Det är i sig 
en pedagogisk bedrift.

Johan Svedjedal




