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också tar upp vilken läsnorm hon följer och hur 
den förhåller sig till vår egen tids sätt att läsa. Här 
skriver Björkman bland annat: ”Fru Ahlgren, som 
ändå måste betraktas som en kompetent läsare, 
förvånar oss ofta med vad som skulle kunna kall-
las distanslöshet. Hennes kopplingar och associa-
tioner kretsar likt barnets kring hennes egen per-
son. Visst kan hon lyfta blicken och hon kan dra 
generella ’moraler’, men den oskylda självuppta-
genheten bildar ändå kärnan i hennes läsreaktio-
ner. Detta kan paradoxalt nog göra henne främ-
mande för oss idag. För det är ju samtidigt där 
som vi kommer henne närmast. Det är där hen-
nes idiosynkrasier blir alldeles tydliga, när hon 
suckar, förundras, upprörs och gläds. Då skru-
var vi lite generat på oss inför hur hon blottstäl-
ler sig, till synes utan en tanke på hur hon just då 
tar sig ut.” (s. 398)

Den stora och ambitiösa undersökningen av-
slutas med en kort epilog som blir till ett slags 
– på detta stadium av läsningen helt överflödigt 
– rättfärdigande av företaget att ägna så mycken 
forskarmöda åt den okända personen och inte 
särskilt skickliga författaren Catharina Ahlgren. 
Här finns dock en mening som jag som recen-
sent mycket gärna skriver under på: ”Genom att 
följa Catharina Ahlgrens liv och uppmärksamt 
läsa hennes skrifter har vi fått nya infallsvinklar 
på det svenska 1700-talet. Det har lett till ny kun-
skap om tidens sociala mönster och levnadsvill-
kor, om den svenska bokmarknaden och vitterhe-
ten, om läsvanor och tankemönster.” (s 401) Till-
läggas måste dock, att det ju just är genom Mar-
gareta Björkmans gedigna arbete som det blivit 
möjligt för oss att få del av denna nya kunskap. 
Således – även om Catharina Ahlgrens författar-
skap inte får plats i litteraturhistorien kan littera-
turhistorien ändå skrivas både fylligare och bättre 
mot bakgrund av vad denna undersökning har 
lyft fram i ljuset.

Stina Hansson

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg 19. Varia 
Supplementband utgivet av Pia Forssell (Svenska 
Författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfun-
det XVI). Stockholm 2004;
Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg 20. 
Kommentar till Varia. Supplementband redigerat 
av Pia Forssell & Carola Herberts (Svenska För-
fattare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet 
XVI) Stockholm 2005.

”Dröjt länge att komma till Sverige. Vackert land. 
Folkets lynne. Svårt att göra alla till viljes. [– – –
] Svårigheten att veta rätta puncten att hämma. 
För hastigt retar, för sent försvårar och kostar 
ofta mycket blod. [– – –] Tendensskriftställeriet 
ogilladt poesin för hög att tillhöra partiåsigter. V. 
Hugo, Frankrikes litterära ställning. Missväxt på 
eminentare talanger hemma.”

Det var den 10 juli 1851 under Runebergs sve-
rigeresa. Kung Oskar I har tagit emot skalden i 
audiens och de citerade raderna ingår i de min-
nesanteckningar som diktaren efteråt har kastat 
ned. Genom dem framträder en konversant mo-
nark som lägger i dagen en öppenhjärtighet som 
nog inte kom flertalet besökare till del. Men så 
var också Runeberg i det ögonblicket en celebri-
tet och som diktare på svenskt språk saknade han 
i monarkens ögon sin jämlike i den samtida riks-
svenska litteraturen.

Runebergs minnesanteckningar finns bland 
mycket att läsa i det nittonde bandet av Samlade 
skrifter av Johan Ludvig Runeberg, betitlat Varia. 
Supplementband. Däri har samlats de rester från 
Runebergs penna som inte har fått sin plats i ut-
gåvans övriga delar där Runeberg framträder i 
sina huvudroller, främst som diktaren och dra-
matikern men även som publicist. I variavoly-
men kommer fragmentariskt andra sidor av per-
sonen i dagen i anteckningar, utkast och skrivelser 
alltifrån studenttiden till framgångens år då han 
kunde diktera villkoren i kontakten med förlag 
och förläggare. Brevutgåvan har vidare och vä-
sentligen med ledning av Magnus von Platens 
påpekanden kompletterats. I allt har 31 brev och 
biljetter tillfogats här. I och med att det tjugonde 
bandet med kommentarerna till Varia utgavs 2005 
har ett utgivningsprojekt avslutats som fortgått i 
mer än sjuttio år. I det perspektivet blir det avslu-
tande bandet historiskt. Till bekräftelse av att det 
bilaterala projektet förts i hamn arrangerade de 
båda utgivande parterna, Svenska Litteratursäll-
skapet i Finland och Svenska Vitterhetssamfundet 
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ett seminarium i mars 2006 i Börshuset i Stock-
holm. Härunder gav Barbro Ståhle Sjönell och 
Pia Forssell i en dubbelföreläsning en återblick 
på runebergutgåvans långa historia. Den först-
nämnda har vid sidan av Lars Huldén fungerat 
som utgåvans huvudredaktör under utgivnings-
arbetets intensiva slutskede, den senare har som 
företrädare för Svenska Litteratursällskapet i Fin-
land förtjänstfullt svarat för redigeringen av flera 
av de senare volymerna. Särskilt må framhållas 
den krävande uppgiften att såväl utge som kom-
mentera det omfattande textmaterial som sum-
meras under beteckningen ”Journalistik” (band 
8:2, Stockholm 2003 och 17:2, 2005). I en något 
förkortad form finns dubbelföreläsningen att läsa 
i Källan nr 1 (Helsingfors) 2006, s. 27–34. med 
utgångspunkt i denna på arkivstudier grundade 
historik vill jag avslutningsvis anställa några re-
flexioner.

Redan 1927 dryftades planerna på en finsk-
svensk samverkan. 1933 förelåg det första bandet 
som innehöll de tre tryckta samlingarnas dikter 
och med Bonniers som förläggare. Karl Otto Bon-
nier må även i detta sammanhang nämnas med 
aktning. Hans engagemang för denna klassiker-
utgåva var stort. I förhandsdiskussionerna försäk-
rade han att han även till priset av ekonomisk för-
lust var angelägen att få ta sig an en så hedersam 
uppgift.

När Martin Lamm 1930 i Borgå såg hur manu-
skriptsamlingen förvarades blev han förskräckt. 
De dyrbara manuskripten behandlades allt utom 
arkivmässigt. Ett förslag framlade han i väntan på 
en bättre sakernas tillstånd, den att materialet fo-
tograferades så att även forskare i Sverige kunde ta 
del av dokumenten. Tanken förverkligades 1931. 
Om man som undertecknad haft tillfälle att kon-
frontera den fotografiska återgivningen av anno 
1931 med originalen är det bara att konstatera att 
resultatet inte fyller rimliga krav även bortsett från 
att det inte är möjligt att på basis av fotografierna 
ge en beskrivning av papperssort, format, defek-
ter o. a. En granskning med lupp av originalen 
av vad som gömts under överstrykningar avslö-
jar ofta med ledning av staplar, ordens längd och 
kontexten skaldens ratade val. Med stöd endast 
av fotografierna skulle jakten på detta slags vari-
anter alltför ofta sluta med den resignerade an-
teckningen ”oläsligt”. Från utgivningens början 
väckte Runebergs till synes regellösa kommate-
ring betänkligheter och problemet har ofta dryf-
tats under resans gång. Mycken möda har i kon-

sekvens med de ursprungliga riktlinjerna in i det 
sista nedlagts på det inslaget.

Textvarianterna har ett odisputabelt intresse 
och öppnar möjlighet att i detalj följa dikta-
rens nogräknade val mellan uttrycksalternativen. 
Förutsättningen är att han i så hög grad sparade 
inte bara sina koncept utan ofta även de obetyd-
ligaste utkast. Den omständigheten är i sig signi-
fikativ för diktaren. Ännu på diktandets höjd på 
1840-talet finner vi honom gripa till första bästa 
papperslapp för att kasta ned uppslag och utforma 
strofer. Det kan gälla ett nyss anlänt tillkännagi-
vande om ett dödsfall, det kan – så har skett i ar-
betet med ett par av de tidiga ”fänrikarna” – vara 
ett par tunna pappersomslag som innehållit ki-
ninpulver. Detta inslag i hans poetiska praxis har 
förmodligen sin bakgrund i de kärva villkor un-
der vilka han i unga dagar inledde sitt diktande. 
Ännu en reflexion i anledning av hur väl fram-
växten av mångt i hans författarskap låter sig do-
kumenteras: han har uppenbart själv tillmätt sina 
utkast och koncept ett värde på sätt som skiljer 
honom från mången samtida diktarkollega. När 
han någon gång som gåva anförtrodde en besö-
kare en handskrift tycks det ha varit i känslan av 
att överlämna en värdehandling.

Till utgivares många vägval hör att bestämma 
vilken text som skall läggas till grund för editio-
nen. I detta fall fastslogs från början att i fråga om 
hans tryckta arbeten det är första upplagan som 
skall gälla. En till synes konkurrerande princip be-
nämns ”Ausgabe letzter Hand”. Denna får fram-
för allt inte förstås som att det bland flera upp-
lagor skall vara den sist utkomna under författa-
rens livstid som då ges företrädet. I själva verket 
råder inte någon konflikt mellan de nämnda prin-
ciperna i ett fall som Runeberg. Han lät sina ar-
beten vara i fred sedan han väl en gång fått dem 
utgivna. Därvidlag skiljer han sig från andra som 
upp i åren ändrat och utökat i sina skapelser. I ett 
receptionshistoriskt pespektiv gäller som regel att 
det första publiceringstillfället är det viktigaste.

Att principfrågor som den nämnda på sistone 
allt starkare blivit beaktade röjs i förorden i ut-
gåvans avslutande band. Den textkritiska diskus-
sionen och teoribildningen har på senare år vun-
nit en position för sig bland nordiska forskare. 
Erfarenheterna från så omfattande utgivnings-
projekt som t.ex. nationalupplagan av Strindberg 
skrifter, runebergutgåvan och den pågående ut-
givningen av Almqvists arbeten kommer nya pro-
jekt till godo och sådana är å bane: Ibsens verk i 



5�0 · Övriga recensioner

Norge, Zacharias Topelius i Finland och hos oss 
i Sverige Selma Lagerlöfs.

Tore Wretö

Johan Wrede, Världen enligt Runeberg. En biogra-
fisk och idéhistorisk studie. Svenska Litteratursäll-
skapet i Finland. Helsingfors 2005; Bokförlaget 
Atlantis. Stockholm 2005.

Inför tvåhundraårsminnet av Runebergs födelse 
år 2004 gav Svenska Litteratursällskapet i Fin-
land professor Johan Wrede i uppdrag att skriva 
en biografisk-idéhistorisk framställning över na-
tionalskalden. Resultatet föreligger nu i form av 
en 417 sidor diger volym, som utges såväl i Fin-
land som i Sverige och som genom Finska litte-
ratursällskapets försorg även översatts till finska. 
Boken trotsar alla vedertagna genrebeteckningar. 
Det rör sig knappast om någon heltäckande bio-
grafi. Redan i inledningskapitlet ”En gången tid – 
en främmande värld” frånsäger sig Wrede ansprå-
ket på att teckna ett psykologiskt representativt 
porträtt av föremålet, begripligt nog med tanke 
på att Runeberg efterlämnade så förhållandevis få 
brev och andra personliga dokument. Men inte 
heller om någon systematisk idéhistorisk genom-
gång är det fråga. Snarare har förf. åstadkommit 
en serie av specialstudier, särskilt koncentrerade 
kring frågor eller dokument som särskilt försum-
mats eller feltolkats av tidigare Runebergforsk-
ning. Det betyder, att han sänker sonden bara 
kring vissa perioder och vissa litterära produkter. 
”Att åstadkomma ett generellt porträtt har alltså 
inte varit min ambition, endast att fånga hans tän-
kande och agerande i vissa för hans betraktelsesätt 
och värderingar belysande händelseräckor,” heter 
det i en inledande och mycket avslöjande dekla-
ration. (s. 21) Runebergs allra mest berömda eller 
estetiskt högst värderade arbeten hamnar därvid 
inte med nödvändighet i intressecentrum, snarare 
då och oavsett den litterära kvaliteten sådana do-
kument som säger särskilt mycket om skaldens 
tänkande och värderingar. Med någon förenkling 
och tillspetsning kunde man påstå, att det alltså 
i första hand varit Runebergs tankeliv som Johan 
Wrede önskat kartlägga. Särskilt vill han fånga 
konstansen, de ständigt återkommande inslagen 
i detta tankeliv, de tankemönster eller den vär-
deskala som bildar bas för skaldens ställningsta-
ganden under skilda tidsskeden och som har en 

benägenhet att perseverera utan att aldrig riktigt 
försvinna. Greppet är intressant och gör boken 
både substantiell och originell, någon motsva-
rande uppläggning känner åtminstone underteck-
nad inte till i annan Runeberglitteratur.

Sedan kan man givetvis fråga, om Runeberg 
verkligen först och främst är värd att ihågkom-
mas som tänkare. Det vilar ofta något improvise-
rat och tillfälligt även över skaldens mer ambiti-
ösa tankeförsök, som om hans välbekanta letargi 
aldrig tillät honom att riktigt gå på djupet eller 
att med full energi utveckla någon sammanhäng-
ande teoretisk åskådning. Inte heller saknas has-
tiga åsiktsbyten, vacklande värderingar och intel-
lektuella motsägelser i hans opuslista, något som 
Wrede själv både uppmärksammar och i sin bok 
får rika tillfällen att belysa. I flertalet fall tycks väx-
lingarna föranledda av förändringar i den privata 
livssituationen mer än av intellektuella influenser. 
Misstanken ligger nära till hands, att Runeberg 
kanske i första hand trots allt inte var någon tän-
kare utan snarare en diktare och stämningsmän-
niska, som – för att tala med Strindberg – levde 
som han kunde, en dag om sänder. Det hindrar 
naturligtvis ingalunda, att den ideologiska sub-
stansen i hans diktning förtjänar att lyftas fram 
och analyseras. Wrede berikar också sin under-
sökning genom att fånga diktarens tankeliv mot 
bakgrund av – ömsom i konflikt med, ömsom i 
samspel med – hans historiska, politiska och lit-
terära samtid. Det medför, vilket man kanske inte 
i första taget väntar sig, att boken bitvis väl så 
mycket behandlar ”världen omkring Runeberg” 
som ”världen enligt Runeberg”.

Kontextualiseringen är rikt varierad och om-
växlande, vilket bidrar till bokens läsvärde. Bland 
annat bjuds man på ingående och initierade be-
skrivningar av finska universitets- och skolmiljöer, 
som för en rikssvensk läsare ofta ter sig lika fas-
cinerande som exotiska. Biografika av mer ordi-
närt snitt saknas heller inte och kryddas av Wre-
des utomordentliga förtrogenhet med ämnet. 
Den som önskar läsa om Runebergs kärlekshis-
torier och familjeliv, hans sjukdomar och eko-
nomi, hans fritidsvanor och manliga umgänge, 
hans akademiska disputationer, hans beläsenhet 
och karriärsträvanden blir långtifrån lottlös. Till-
sammantaget ter sig undersökningen mycket rik 
på spännande uppslag och oväntade synpunkter. 
Vad vi får i handen är ett magistralt översiktsverk 
präglat av nära nog ett helt forskarlivs umgänge 
med Runebergs diktning och med den tidigare 


