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Teaterlivets framväxt i Finland
1800-talet var det sekel då borgerskapet etablerades och fick en samhälle
lig maktposition som kulturbärande kraft. Teatern blev en av de centrala
institutionerna för den framväxande medelklassen. I början av seklet hade
scenkonsten ännu inte slagit rot i Finland, men ambulerande teatertrupper
turnerade i landet. Under senare hälften av 1700-talet hörde Åbo och några
mindre kuststäder till de svenska landsortsteatrarnas revir. Efter att teatersällskapet Swenska Comoedien i Stockholm hade upplösts 1754 fanns det bara
två turnerande svenska teatertrupper: Petter Stenborgs och Peter Lindahls.
Den förstnämnda vistades i Åbo 1761 och byggde ett teaterhus i staden. Men
det var Peter Lindahls trupp – sedermera dottern Margareta Seuerlings och
den tyskfödde svärsonen Carl Seuerlings trupp – som blev banbrytande och
som turnerade regelbundet i Finland under en längre period.1
Margareta Seuerlings teatersällskap fick privilegium att uppträda på
svenska i det nya storfurstendömet 1808 och hennes ambulerande teater
blev därmed Finlands första. Privilegiet och teatersällskapet övertogs senare
av yngre teaterdirektörer från Sverige: Carl Gustav Bonuvier (1813–1827)
och efter honom Carl Wilhelm Westerlund som också turnerade i inlandsstäder under 1830-talet. Med undantag för den i Åbo födda Maria Westerlund
(f. Silfván) rekryterades skådespelarna från Sverige.2 Den unge Topelius, en
ivrig teatervän, såg åtskilliga av Westerlunds uppsättningar i Nykarleby och
Helsingfors under 1830-talet.3
Landets förnämsta teatersällskap 1825–1836 var dock Arnold Schultz tyska
trupp som engagerade skådespelare från Baltikum. Schultz hade kommit
till Viborg från Livland och erhållit privilegium att uppföra pjäser på tyska i
Finland. På repertoaren stod romantikens musikteater, t.ex. Carl Maria von
Webers och Giacomo Meyerbeers verk, och truppen fick äran att inviga nya
teaterhus både i Helsingfors (1827) och i Viborg (1834).4 Utom Schultz teater
turnerade också några tyska teatertrupper från Baltikum och St Petersburg
sporadiskt i Viborg och Helsingfors under 1800-talet.
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Resande teatersällskap behövde tiotals skådespel på repertoaren eftersom
den potentiella publiken i småstäderna var fåtalig och resorna mödosamma.
Tio föreställningar av en pjäs i 1850-talets Helsingfors med sina 20 000 in
vånare innebar en dundersuccé. Teatersällskapens repertoar liknade varandra
och spelbara texter som kunde väcka publikens intresse var en bristvara.
Samtliga teatersällskap spelade både klassiska och romantiska pjäser, både
komedier och tragedier. Originaltexterna var ofta tyska (Schiller, Kotzebue,
Grillparzer, Nestroy, Birch-Pfeiffer), franska (Molière, Hugo, Dumas) och
danska (Holberg, Oehlenschläger, Overskou, Heiberg). Romantiken hade
kanoniserat Shakespeares pjäser som spelades också i Finland från början
av 1800-talet. Den svenska originalrepertoaren på 1840-talet upptog August
Blanches och Johan Jolins samtidskomedier. Danska och svenska idylliska
sång- och folklustspel, som F. A. Dahlgrens Wermlenningarne (1846), fick
många beundrare i Finland.5
Ester-Margaret von Frenckell konstaterar att romantikens spelstil hade en
förkärlek för melodram, det överdrivna och det fantastiska. Replikerna deklamerades efter inlärda konventioner och något ensemblespel förekom inte.
Pjäserna representerade ett eskapistiskt idealtillstånd med rövarhövdingar,
spioner, prinsessor och försvunna syskon som plötsligt kommer till rätta.6
I Tyskland hade borgerskapet fått sina egna hov- och stadsteatrar redan
i slutet av 1700-talet. Målsättningen var att teatrarna skulle bli litterära och
sedelärande institutioner för den framväxande medelklassen genom offentliga
bidrag, och inte styras av den populära smaken.7 Även i 1800-talets Finland
blev de nya societets- och teaterhusen centralpunkter för den borgerliga
offentligheten.8 Societetshus, tidningar, litteratur och teatrar etablerades från
slutet av 1830-talet – strax innan den unge Topelius inledde sin verksamhet.
Växlingen från vandrande till s.k. stående teater innebar att skådespelarna
fick en bättre social ställning och att det blev lättare för myndigheterna att
kontrollera repertoaren och framförandet på teaterscenerna.9
Risken att teatern skulle förorsaka oro i storfurstendömets huvudstad min
imerades av den stränga teaterhusdirektionen. Redan i C. L. Engels teaterhus,
som invigdes 1827 i Esplanaden, kontrollerade direktionen teatersällskapet.
Bland aktieägarna fanns generalguvernörerna Arsenij Zakrevski och Fabian
Steinheil, borgare, ämbetsmän och officerare, men också teaterdirektören
Arnold Schultz som undertecknade det första kontraktet. Villkoret var:
»Ingen sådan teaterpjes får för allmänheten uppföras, som i någon måtto
kan vara stötande emot religion och goda seder eller innehåller allusioner,
hvilka kunna tydas som förgripliga emot landets öfverhet.»10
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År 1837 kopplade ångfartygsrutter samman Åbo, Helsingfors och Viborg
med andra Östersjöstäder och de ambulerande svenska teatersällskapen
återfann Finland. Publiken i de större städerna fick se några av tidens bästa
svenska scenartister såsom makarna Ulrik och Sara Torsslow och bröderna
Pierre och Fredrik Deland. Deras teatersällskap vistades ibland upp till tre–
fyra månader i 1840-talets Helsingfors.
När de svenska teatersällskapen erövrade Finland och etablerade en teaterkultur i landet var Zacharias Topelius i egenskap av redaktör för Helsingfors
Tidningar (1842–1860) den mest inflytelserika och flitigaste teaterkritikern.
Hans stora teaterintresse kom till synes i en livlig bevakning av teatern.
Topelius hade en idealistisk övertygelse om att teatern hade en stor potential
som kunde utvecklas med hjälp av kritiken. De svenska teatersällskapen
betraktade Topelius som en moralist som månade om att även lustspelens
innehåll skulle vara fullödigt. Han accepterade inga grovheter och erotiska
tvetydigheter och gynnade renhjärtad humor.11 Topelius var dock inte den
enda eller den strängaste moralisten – det sades också att publiken i Finland
var allvarligare än i Sverige och dess smak inte lika lättfärdig. »När man går
från teatern, vill man ju föra med sig någonting hem, som är värt att tala
om och minnas», menade man i Finland enligt den svenske skådespelaren
August Lindberg.12

Topelius och idén om en nationalteater
Topelius var en central förmedlare av nationalandan i Finland. Under sin
50-åriga verksamhet populariserade och spred han med sina inflytelserika
verk idén om Finland som ett unikt land, med ett eget folk, en egen historia
och en egen framtid. Under 1800-talet ansåg man att konstens uppgift var
att väcka nationen ur sömnen, att besjäla den och ge den liv.13 Också teatern
skulle medverka till att bygga den nationella identiteten, att skapa och sprida
inhemsk litteratur och ett eget bildspråk. Nationalismen förutsatte nationell
konst och teater och gjorde att den professionella scenkonsten utvecklades
till institutionsteater även i Finland.
Vid sidan av Topelius var det i synnerhet Fredrik Cygnæus, professor i
estetik 1854–1867, som outtröttligt och idealistiskt skrev om konstens betyd
else för Finland, begärde statsbidrag för nationella konstinstitutioner och
uppmuntrade konstnärer och skribenter att använda nationella motiv från
Kalevala och Finlands historia.14 Men det var den pragmatiska, men inte
mindre idealistiska, tidningsmannen Topelius som behövdes att förverkliga
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målen. Dessa två män var ledande i Finska Konstföreningen (grundad 1846)
och senare i Nya Teaterns (1860) och Konstnärsgillets (1864) direktion.15
Topelius praktiska initiativ och genomförbara förslag formade Finlands
teaterinstitution. Redan våren 1843 tar Topelius retoriskt upp frågan om en
egen teater i ett av sina s.k. Leopoldinerbrev: »hvarföre äge vi ingen nation
ell theater, ej ens en enda scenisk talent, hvilken vi kunde kalla vår?» Han
fortsätter: »Rätta skälet torde vara att vi äre både för tröga och för mycket
insvepta i oss sjelfva, för att kunna lefva oss in i andra förhållanden och
personligheter, så som den dramatiska konsten fordrar det.»16 Efter Fredrik
Delands lyckade sejour i Helsingfors 1843–1844 började man offentligt diskut
era vilka möjligheter det fanns att skapa en nationell teater.17 Diskussionen
breddades och förutsättningarna förbättrades när finländska författare som
Fredrik Berndtson och Nils Henrik Pinello började skriva pjäser för svenska
teatertrupper som årligen vistades i landet. Topelius åsikt var att en s.k.
stående teater för Finland vore möjlig med en svensk ensemble som skulle
spela en del av året i Helsingfors och en del i Åbo och Viborg. En sådan fast
ensemble kunde bli en katalysator för den nationella konsten.18
I Tyskland hade idén om nationalteatern dryftats och prövats av bl.a.
Gotthold Ephraim Lessing och Friedrich Schiller redan vid slutet av 1700-talet.
Schiller uppfattade teatern som en »moralisk anstalt» som kunde utbilda
publiken och höja dess smak, till och med förena landet och dess folk. Teatern
skulle vara förebildlig och förmedla nationella och mänskliga dygder samt
ge kunskap om fäderneslandet och dess mytologi, historia och folk. Teatern
kunde även fungera som språklärare och förstärka ett normativt språkbruk.
Förutsättningen var att teatern leddes av en upplyst direktion som valde
pjäser omsorgsfullt och bevakade deras uppförande på scenen. En ideal
teaterdirektör för en litterär teater skulle vara dramaturg, inte skådespelare.19
Topelius förmedlade dessa idéer i flera artiklar i Helsingfors Tidningar.
I »Theaterns Framtid i Finland» (1847) förklarar han att teatern är »en mäktig konst, som ställer för betraktarens ögon lifvet, passionerna, dårskaperna,
dygderna, allt det ädla och sköna vid sidan av det förvända och afskyvärda,
och allt detta med kött och blod, med ljudeliga ord, med handlingar och
gestalter, likasom vore det lifvet sjelft!» För Topelius var teatern »en sedlig
makt», som skulle vårdas för att dess inflytande skulle få välgörande effekt.20
I Finland beundrade man stadsteatrarna i Tyskland och de kungliga teat
rarna i Köpenhamn och Stockholm. Men hur kunde man skapa någonting
motsvarande i Finland? I slutet av 1840-talet upplevde man – enligt Topelius
beskrivning – en fullskalig »dramatisk epidemi» med ivriga amatörteatersällXVI

Inledning

skap överallt i landet.21 Men ett problem var att det inte fanns professionella
finländska skådespelare. I ett debattinlägg i Helsingfors Tidningar pekar A. G.
Ingelius på några bakomliggande orsaker, som »den finska trögheten».22
Topelius medger i en uppföljande artikel att det finns flera »stötestenar» för
en inhemsk teater, men hävdar att det enda verkliga hindret var en allmänt
negativ inställning till konst. Någon nationell konst kunde inte framträda
innan »man i Finland afskuddat de fördomar som representeras af orden
’komediant’, ’musikant’, ’versmakare’, ’färgkluddare’ med flera af samma slag;
när man hos oss lärt sig att icke anse konsten som ett simpelt tidsfördrif».
Han fortsätter: »Hvaraf kommer t. ex. det, att knappt en enda finsk yngling
vågat framträda på scenen? Derföre att begreppet om konst ännu står hos oss
så oändligen lågt, att man anser skådespelaren på visst sätt förlorad för samhället. Och man undrar ännu, att vi icke äga en inhemsk theaterrepertoir!»23
I »Revy af Theatern» (1851) utvecklar Topelius sin vision om en national
teater. För honom var scenen ingen »leksak» utan »den moderna bildning
ens största, mäktigaste och mest inflytelserika spridningsmedel». Teatern
skulle förädla publikens smak. Därför var det viktigt att teatern hade en hög
klassig repertoar, av mindre vikt var pjäsernas utförande: »Ingenting är mera
demoraliserande än usla tendenser på scenen, ingenting mera välgörande än
goda.» »Theatern är konstens höjd och blomma, det sannas, det godas och
det skönas vältalige målsman.»24
»Det sanna, goda och sköna» var valspråk för det borgerliga konst- och
bildningsidealet under 1800-talet, formulerat efter förebilder som Schiller och
Johann Wolfgang von Goethe.25 Man lånade orden också när Nya Theatern i
Helsingfors invigdes 1860 åt »det Sanna, Goda och Sköna, åt Dikten, Sången,
Äran och Fosterlandet».26
Men Topelius banade väg för den inhemska teaterinstitutionen inte enbart i sin roll som kritiker av svenska teatertrupper och förmedlare av tyska
idéer om en nationalteater. Han var också 1850-talets förnämsta finländska
pjäsförfattare, populär och respekterad även i Sverige.

En dramatikers födelse 1851–1853
En viktig förutsättning för Topelius karriär som dramatiker var utvecklingen av
den litterära teatern från slutet av 1700-talet. Lyriker som Lessing och Goethe
började skriva för scenen och ledde även teatrar i Hamburg och Weimar.
I romantikens tidevarv var det konstnärens autentiska röst och lyriska aukt
oritet som höll samman pjäsen, inte den klassiska poetiken med sina snäva
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regler om enhetlighet. Under Topelius ungdomstid var det först och främst
Victor Hugo som förnyade den romantiska genren med sina livliga historiska
dramer som Hernani (1830). Hugo ville skriva lyriska dramer som förenade
tragiska och komiska element med dynamiskt omväxlande stämningar.27
Mot denna bakgrund var det naturligt att romantikern Topelius utvidgade
sin litterära verksamhet till att omfatta dramatik.
Rent professionellt var dramatiken inte särskilt viktig för Topelius som
var verksam inom många fält. Det var i början av 1850-talet han lärde sig att
skriva för scenen och hade sina största framgångar som pjäsförfattare. Men
att skriva skådespel harmonierade väl med Topelius andra verksamhets
områden och med hans idealistiska och konstnärliga ambition. Teatern var
ett medium med bred spridning som vädjade till publikens känslor och kunde
förkroppsliga nationalistiska idéer.
När Topelius debuterade som dramatiker 1851 var det redan flera finländare
som hade sett sina alster på scen, t.ex. J. L. Runeberg (Friaren från landet 1834)
och Fredrik Berndtson (Friaren från Åbo 1846). I Åbo samarbetade Nils Henrik
Pinello med kompositören Conrad Greve och fick flera pjäser framförda av
svenska teatertrupper: Sommarnatten (1847), En Nylands-dragon (1848) och
Den bergtagna (1850). Det var vanligt att imitera franska skådespel (E. Scribe)
eller danska ( J. L. Heiberg, Th. Overskou, Ludvig Holberg) och förlägga dem
till Finland. Så gjorde t.ex. Pinello, Reinhold Frenckell, J. A. von Essen och
Pietari Hannikainen. Speciellt Fredrik Delands och Pierre Delands trupper
uppförde sådana pjäser redan på 1840-talet. Dessa små stycken gav reperto
aren lokalfärg och kunde ibland även presenteras för publiken i Sverige.28
Topelius skådespel för vuxna föddes som snabbt tillkomna beställningsverk under 1850- och 1860-talen – ibland utgick han från en prosatext, ibland
författade han för speciella tillfällen. Några fick utmärkt framgång (Efter
femtio år, Veteranens jul), andra bara medelmåttig. Men flera av hans skådespel förblev levande och hållbara klassiker som publicerades och spelades i
Finland och Sverige ända till 1930- och 1940-talen, först och främst Regina
von Emmeritz och Veteranens jul.29
När man bedömer Topelius insats som dramatiker är det väsentligt att
minnas att han samarbetade med svenska teatersällskap och huvudstadens
amatörsällskap och skrev direkt för scenen. Alla skådespel av Topelius, förutom Hangös öga (1867), utkom i tryck först efter premiären, då i bearbetad form. Speciellt betydande för honom var samarbetet med de svenska
skådespelarna och teaterdirektörerna Pierre Deland, Edvard Stjernström
och Wilhelm Åberg.
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Vid sin dramatiska debut var den 33-årige Topelius redan en erfaren dikt
are och prosaförfattare. I Helsingfors Tidningar hade han publicerat spänn
ingsberättelser influerade av Eugène Sue.30 Sues följetonger i 1840-talets
Paristidningar flödade av sensationella, våldsamma händelser, melodramatiska
effekter och en kritisk attityd mot adeln och den katolska kyrkan. Det var
någonting som 1850-talets teaterpublik älskade.31
Det har konstaterats att Topelius skrev sina prosaberättelser i 1800-talets
teatraliska novellstil, och teatern var även förebild för prosans dramaturgi.
Tidens roman hade deskriptiva avsnitt, visualiserade händelser och dramatiskt
organiserade teatrala slutscener som ökade spänningen och sammanförde
aktiva karaktärer till en plats.32 Det var lätt att dramatisera en roman, eftersom
den var dramatiskt konstruerad.
Teaterdirektören Pierre Deland såg de dramatiska kvaliteterna i Topelius
prosa och bad honom att dramatisera berättelsen »Gamle baron på Rautakylä». Den spännande följetongen hade publicerats i Helsingfors Tidningar
vintern 1849 då Delands sällskap spelade i Helsingfors. När Deland kom tillbaka till Helsingfors 1851 var pjäsen färdig med titeln Efter femtio år. Topelius
debutpjäs blev den första större finländska pjäs som uppfördes på en teater.
Manuskriptet var omfångsrikt: första föreställningen pågick i fyra timmar.
Efter premiären förkortade Topelius pjäsen och strök senare epilogen (se
kommentar s. 486). Efter femtio år blev en enorm framgång inte bara i Helsingfors utan också på Djurgårdsteatern i Stockholm sommaren 1851 och sedan i
hela Sverige. Pjäsen gjorde Topelius till en känd dramatiker i båda länderna.
En ny framgång blev den första finländska operan Kung Carls jagt som
uppfördes i Helsingfors våren 1852. Topelius skrev librettot, Fredrik Pacius
tonsatte. Uppförandet med amatörer ur huvudstadens societet sågs senare som
den nationella konstens födelse i Finland. Det kan påpekas att de amatörer
som uppträdde i Kung Carls jagt hade framfört komiska operor i Helsingfors
sedan 1849. Finlands nationella historia hade väckts till liv på scen 1851 med
Berndtsons krigspjäs Ur livets strid som Edvard Stjernströms teater spelade
i både Finland och Sverige. Men först med operan började visionen om en
finsk teater med inhemska krafter få anhängare och stöd.33
I Kung Carls jagt var det fråga om ett omfattande samarbete för ett gemensamt mål: att verkställa och uppföra en storslagen nationell opera med egna
krafter. Verket samlade konstnärer från olika fält och involverade omkring
hundra amatörer. Alla konstgynnande familjer i Helsingfors var engagerade i
operans förverkligande. Huvudrollerna som Leonora och Jonathan innehades
av Hanna Brummer, spritfabrikant Falkmans dotter, och löjtnant August
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Tawaststjerna. Konsul G. O. Wasenius son Adolf, sedermera industriledare,
spelade kung Carl och hans två döttrar mindre roller.34 Arkiater L. G. Törnroths
tre döttrar var med, Amanda som drottning. Hovmännen spelades av Nicolas
Kiseleff, senare teaterchef, den lovande dramatikern Reinhold Frenckell,
sedermera statskontorets chef, kompositören Karl Collan som gifte sig med
Pacius dotter, och av Viktor von Haartman, fosterson till senator L. G. von
Haartman och senare gift med operans fiskarflicka Augusta Mellin.35 Topelius
yttrade senare: »Det var musikens första ungdomskärlek i Finland.»36
Resultatet blev en succé som väckte entusiasm, målmedvetenhet och
övertygelse om den nationella konstens betydelse och framtid i Finland. Vid
festen efter premiären initierade konsul Wasenius en aktieteckning för ett
nytt teaterhus.37 Målmedvetenhet krävdes eftersom kriget avbröt projektet
på 1850-talet och det nya teaterhuset senare brann och måste återuppbyggas
på 1860-talet.
Topelius ansåg att den första finska operan först och främst var Pacius verk.
Han såg inte sitt libretto som en självständig pjäs utan som »ett lappverk» till
Pacius musik.38 Han ville inte publicera librettotexten och den utgavs först
efter hans bortgång.39 Några dagar innan Pacius bad om en operatext hade
den tyskfödde kompositören Conrad Greve i Åbo gjort samma anhållan.
För Conrad skrev Topelius Sancta Maria, som skildrar de svenska korstågen
i Finland och den sista Kalevalajätten. Greve hann inte fullfölja planen, han
dog i juli 1851. Därefter visade Pacius intresse för librettot, liksom den svenske
tonsättaren J. A. Josephson, men båda övergav tanken på att tonsätta verket.40
Pjäsförfattaren Topelius betonade det historiska dramat som folkbildare.
Inför premiären av Regina von Emmeritz 1853 skriver han: »Alla folk behöfva
i djupa drag inandas den renade luften av en forntid, för att stärka sin ande
i tidernas trångmål och bevara sig för månget osunt smittämne, som kringflyger i samtidens luft.» Topelius »stärkande» skådespel skildrar ofta den
svenska tiden och svenska kungar. I Efter femtio år är det Gustav III:s hov på
1780-talet, i Kung Carls jagt den unge Karl XI:s följe och 1670-talet. År 1853
uppfördes Topelius nya drama i versform, Regina von Emmeritz. Nu var det
dags att skildra Sveriges stormaktstid och den berömdaste av svenska kungar,
Gustav II Adolf, omgiven av finska soldater.
Regina von Emmeritz var Topelius mest ambitiösa och krävande pjäs. Den
baserade sig på första berättelsen i Fältskärns berättelser, »Konungens Ring»,
som hade publicerats i Helsingfors Tidningar 1851–1852. Topelius dramatiserade
berättelsen, ändrade karaktärernas öden och kondenserade händelsernas
lopp och läge. Pjäsen skildrar det trettioåriga kriget mellan det lutherska
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Nordeuropa och det katolska Sydeuropa och Gustav II Adolfs krigståg i
Franken. Den utspelar sig under ett och ett halvt dygn på slottet Emmeritz.
Med den kommentar som Topelius publicerade i Helsingfors Tidningar strax
efter premiären ville han visa att den historiska bakgrunden var korrekt: den
svenska kungen vistades i Würzburg i början av oktober 1631 med sin finska
här och katolikerna hade planer på att mörda honom. »Diktens svaga hand
behöfde endast samla dessa strålar i en brännpunkt, gjuta däri en gnista av
kärlekens brand, och bilden var färdig.»41
Den här gången samarbetade Topelius med teaterdirektören Edvard
Stjernström som hade lämnat Torsslows trupp och grundat ett eget teatersällskap. Stjernström uppgjorde ett treårigt kontrakt med Åbo, Helsingfors,
Borgå och Viborg teaterhus enligt Topelius praktiska förslag några år tid
igare. Stjernströms ensemble kallades »Finska sällskapet» och förhoppningen var att den skulle bana väg för en nationalteater. Teaterns största
framgångar blev Fredrik Berndtsons Ur lifvets strid (1851) och Topelius
Regina von E
 mmeritz (1853).42
Topelius hade lärt känna komikern Stjernström redan 1843 i Sverige.43 På
hösten 1852 berättade Topelius om sitt nya drama för Stjernström som blev
hänförd över möjligheten att få gestalta den store kungen. Enligt Sven Hirn
hjälpte teaterdirektören att lägga sista handen vid dramat, men publikens
höga förväntningar uppfylldes inte helt.44
Fredrik Cygnæus har betecknat Stjernström som en mångsidig och tal
angfull skådespelare som förstod att »makalöst rycka upp äfven klenare
förmågor till ett samspel» och kunde med »fyndighet och savoir-faire under
hålla intresset hos publiken och stimulera detta […] då han förmärkte, att det
begynte avsvalna».45 I svensk teaterhistoria framställs Stjernström som en
framgångsrik teaterdirektör och scenisk reformator som introducerade den
franska realismen för 1860-talets Stockholmspublik.46 I Finland blev hans
eftermäle något delat: å ena sidan sades det att han sökte sin egen lycka och
inte deltog i de idealistiska strävandena, å andra sidan blev åren 1851–1853
en glansperiod vars prestationer överträffades först i det nya teaterhuset
femton år senare.47

Sällskapsteater i politikens skugga 1853–1859
Med Krimkriget mellan Ryssland och Osmanska riket, Frankrike och Storbritannien åren 1853–1856 kom franska och engelska örlogsfartyg till Finlands
kust. Svenska teatertrupper i Finland flydde till Sverige. Det var endast Johan
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Roos sällskap som fortsatte att ambulera i landet ända till mars 1855 då kejsar
Nikolaj I avled och teaterföreställningar förbjöds med utlysandet av landssorg.
Roos hade även Topelius Efter femtio år på sin repertoar men hans patetiska
gestikulerande och teatraliska deklamation bedömdes som gammalmodiga
och kritiserades kraftigt.48
När professionella teatertrupper inte kunde komma in i landet koncentr
erade man sig på att uppföra sällskapsteater. Topelius skrev några av sina
skådespel för amatörgrupper under dessa år. Efter uppförandet av Kung Carls
jagt ledde huvudstadens konstiver till en serie artistiska soaréer i Helsingfors
Societetshus vårvintern 1853. Programmen bestod av tablåer och sångnummer.
Topelius lilla pjäs Titians första kärlek spelades vid fjärde soaréen den 19 maj
1853, strax efter Regina von Emmeritz föreställningar. I rollen som konstnärs
ynglingen Tiziano framträdde författarens unge kusin, teateridkaren och
litteraturvetaren Oskar Toppelius som höll på att skriva sin avhandling om
Ludvig Holbergs komedier. Sylvias roll spelades av sedermera konstnären
och författaren Ingeborg Wallenius-Malmström.49
Titians första kärlek betecknas i samtida recensioner som en »dramatisk
skizz», »italiensk konstnärsbild» och »dramatisk idyll».50 Den kunde även
beskrivas som en åskådlig och romantisk föreläsning om konst. Pjäsen ge
staltar små metamorfoser som visar hur en konstnär med sin lyriska kraft och
vision kan tämja och överskrida den materiella verkligheten. Topelius hade
adapterat tidens idealistiska estetik och såg konsten som ett sinnligt betrakt
ande av den gudomliga idén. Konsten skulle spegla den högre verkligheten,
nämligen det Sanna, det Goda och det Sköna.
Efter Krimkriget sommaren 1856 fick Topelius möjlighet att göra sin grand
tour till Tyskland och Frankrike. Den 38-årige Topelius, nu en lovande pjäsförfattare, studerade systematiskt de olika teatrarnas utbud. I Paris besökte
han tolv av stadens sexton teatrar och upptäckte bl.a. hur viktig teatern var
som normativ språkvårdare. Sina iakttagelser publicerade han i resebreven
»Söderom Östersjön» i Helsingfors Tidningar 1856–1857.51 Topelius kritiserar
både de effektsökande folklustspelen och den nya realistiska dramatiken
som tog sina ämnen från samtiden, som Dame aux camélias av Alexandre
Dumas d.y.: »Stycken som detta höra till den usla literaturen; de förvilda
i stället att bilda.»52 Han njöt av lustiga farser men värderade sentimentala
biedermeier-idyller högre och historiska dramer allra högst: »Ty likasom
en nation älskar sig sjelf i sina stora män, så älskar den äfven att se sig sjelf,
vare sig stor eller liten, på sin theater och derföre är en god theater i främsta
rummet nationel.»53
XXII

Inledning

Under resan ville Topelius även etablera kontakt med skandinaviska
teatrar. Han hade på förhand skickat Regina von Emmeritz till den danske
pjäsförfattaren Johan Ludvig Heiberg som var direktör på Det Kongelige
Teater i Köpenhamn. Topelius hoppades att dennes fru, den berömda skåde
spelerskan Johanne Luise Heiberg, skulle spela titelrollen: »hon mer än
någon annan måste förstå en kvinnas storhet och en kvinnas svaghet i den
ställning som Regina». I samma brev klargjorde Topelius Finlands teaterförhållanden: »Vi äro nog olyckliga här i Finland att ej äga en egen teater,
endast svenska trupper utan stadig bostad här.» Han betonar att publiken i
Sverige och Finland är olika: »Vi äro ett enklare folk till lynnet, än Svenskarna. […] Vi älska och värdera Svenskarne mycket, men vi kunna ej dela deras
teaterpubliks åsikter.»54 Under hemresan i juli 1856 besökte Topelius paret
Heiberg i Köpenhamn. Resan fortsatte till Stockholm där Topelius mötte
bl.a teaterdirektören Pierre Deland.55
I mars 1855 tillträdde kejsar Alexander II och en tid därefter avslutades
Krimkriget. Den nye tronföljaren införde liberala reformer och lät även
storfurstendömets ståndslantdag sammanträda från 1863 och stifta nya lag
ar. Rysslands förluster i Krimkriget ledde till att Finlands tidigare general
guvernör, furst Alexander Menschikoff (Aleksandr Mensjikov), som var hela
kejsardömets marinminister och inte bosatt i Helsingfors, avgick från sina
befattningar. Den nya generalguvernören 1855–1861, greve Friedrich Wilhelm
Rembert Berg, residerade i Helsingfors och tog en aktiv roll och ingrep i
lokala händelser. Censuren förblev sträng och ledde till konflikter med det
alltmer utbredda liberala tänkesättet.56
Berg var speciellt vaksam mot den skandinavistiska strömningen som hade
influerat studenterna och som Topelius med sina pjäser kunde uppmuntra.
Man bedrev politik även på teatern. Studenterna, med Robert Mannerheim
och Leo Mechelin i spetsen, hade ett eget teatersällskap som framförde
omtyckta och djärva spektakel. Mannerheim – som tidigare hade varit inackorderad hos Topelius och uppträtt i kungens roll i Kung Carls jagt57 – blev
till och med avskedad från universitetet efter att ha skrivit ett politiskt spex,
Ditt och datt (1858). Spexen förespråkade skandinavismen och gjorde narr
av generalguvernör Berg som protesterade hos kejsaren.58
I denna atmosfär skrev Topelius sitt Helsingfors-hyllande lustspel Ett
skärgårds-äfventyr våren 1858. Skådespelet var hans bidrag till penninginsaml
ingen för det blivande studenthuset, ett av Fredrik Cygnæus många initiativ.
Pjäsen gavs vid tre litterära soaréer till förmån för byggnadsprojektet. Amatör
föreställningen fick en metateatral poäng genom rollfördelningen: Pjäsen
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uppfördes av gardeslöjtnanter, officerfruar och studenter samt av grevinnan
Eugenie Armfelt som spelade grevinna. Den komiska bondsonen Lasse, som
ständigt somnar och jämrar sig över att han måste ränna runt på Helsingfors
öar, spelades av student Otto Höijer som samma år gav ut Skildringar ur
Nyländska skärgården.59
Byggprojektet för det nya teaterhuset hade börjat 1857. Topelius försvar
ade det dyra företaget medan andra, med Agathon Meurman i spetsen, var
skeptiska till teaterns nytta.60 I artikeln »Slutord om theatern» i oktober
1857 understryker Topelius åter teaterns höga och svåra uppgift: »den
indrager på engång hela menskliga lifvet, med kött och blod, med synd
och brist, med skoflar och sporrar, inom konstens ramar för åskådarens
blickar». Vidare sammanfattar han de villkor som måste uppfyllas för
att lyckas: »Ämnet måste der vara väl valdt och väl uppfattadt, dikten väl
sammansatt, spelet väl genomfördt, uppsättningen klanderfri, skådespelarne
sjelfva sådane, att deras lif utom scenen icke stör illusionen på scenen; och
der måste allt genomgås af en frisk, en ädel och en nationel ande. Slutligen
måste der äfven finnas en publik, som uppfattar och uppmuntrar det goda,
och en kritik, som tyglar och brännmärker det onda på scenen.» Enligt
Topelius behövde man konsten för att kunna betrakta livet reflexivt från
en annan synpunkt.61
Efter Krimkriget återvände de svenska teatertrupperna till Finland. Teater
direktören Oscar Andersson uppgjorde ett treårigt kontrakt med finländska
teaterhus för åren 1857–1859. I hans sällskap fanns erfarna skådespelare som
tidigare hade tillhört Stjernströms trupp, t.ex. Wilhelm Åhman och Hilma
Sjöberg (sedermera Brandt) och unga talanger som Charlotta Forsman (seder
mera Raa). Men kritiken ansåg att Anderssons sällskap inte nådde upp till
Stjernströms nivå i fråga om repertoar och samspel.62 Efter Anderssons första
sejour våren 1857 gav Topelius i en artikel en sammanfattande bedömning av
de 45 pjäser som framförts och skådespelarnas insatser.63
Valfrid Vasenius menar att Topelius nu ville vara »ett språkrör för Helsing
fors bildade publik, en förmedlare mellan denna och teaterledningen och
därmed en väktare för den fosterländska bildningen».64 Topelius ansåg att
kritiken skulle tygla och brännmärka moraliskt tvivelaktiga eller konstnärligt
svaga pjäser på Helsingforsscenen.65 Han tvekade inte heller att tillrättavisa
den odisciplinerade publiken på »paradiset», d.v.s. de högre radernas bill
iga platser: »Det borde också för den verkliga publiken, den publik som har
något omdöme, vara en ambitionssak, att icke låta paradiset på dess vägnar
slösa med scenens högsta bifallsyttring.»66
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På 1850-talet hade Topelius vänt sig till barn med pjäser, eller lekar som
han kallade dem. Även hans följande pjäs för vuxna, Veteranens jul (1859),
hade en central barnfigur. Stycket utgjorde en dramatisering av Fredrik Pacius
färska tonsättning av Runebergs dikt »Soldatgossen» och aktualiserade
frågan om krigsveteranernas villkor. Stycket uppfördes ursprungligen på en
familjefest hos Topelius med Pacius dotter Maria i rollen som soldatgosse och
den svenske skådespelaren Wilhelm Åhman som veteran, och omarbetades
därefter för teatern. Under sin Parisresa 1856 hade Topelius sett hur enkla
militärpantomimer vid folkfester kunde framkalla publikens patriotiska
känslor.67 Veteranens jul fungerade väl som patriotiskt upplyftande nummer
och spelades bl.a. av Åhmans sällskap även runtom i Sverige.68
Med Prinsessan af Cypern (1860) återupptog Topelius och Pacius sitt
samarbete för att skapa ett storslaget invigningsnummer för Helsingfors
nya teaterhus. Kompositören hade beställt texten till Kung Carls jagt åtta år
tidigare – denna gång var det diktaren som beställde musiken. Processen var
snabb. Slutresultatet blev ett sagospel med musik som trycktes i Dramatiska
dikter följande år (1861).69
I Prinsessan af Cypern kopplar Topelius ihop antikens Grekland med
den finska forntiden. Han hade blivit hänförd av Kalevala och och föreslagit
motiv ur eposet för finska konstnärer i en artikelserie 1858.70 Alexis Stenvall
(Kivi) vann den första finska litteraturtävlingen med sin Kullervo-tragedi
1860, och den svenskfödde bildhuggaren Carl Eneas Sjöstrand presenterade
sin första Kullervoskulptur. I juni 1860 ordnade Topelius en privatutställning med anledning att konstnären Robert Wilhelm Ekman hade färdigställt 23 teckningar med motiv ur Kalevala. Sven Gabriel Elmgren som var
närvarande skrev i sin dagbok om vikten av att gestalta Kalevala i konsten:
det »har utan tvivel sin stora betydelse för den finska litteraturen och vår
nationella utveckling. Ty vår mytologi får därigenom ett oväntat liv och en
eljest omöjlig popularitet.»71
Prinsessan af Cypern blev ett nummer för sångkunniga unga kvinnor och
män i huvudstadens societet. Pjäsens viktigaste musikstycke var den patri
otiska romansen »O barn af Hellas», som sjöngs av prinsessans väninna
Anemotis/Tuulikki och som sedan blev känd genom omarbetningen »O barn
af Finland» i Boken om Vårt Land (1875).72 Prinsessans roll spelades av Hilda
Stadius, sedermera musiklärare, vars morbror August Tawaststjerna hade
framfört tenorroller i huvudstadens musikuppsättningar tio år tidigare. Den
blivande teaterdirektören Karl Bergbom gjorde munskänken Megapontos
komiska roll.73
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Albert Bonniers förlag utgav Topelius Dramatiska dikter 1861 med de
ovannämnda fyra skådespel som Topelius hade skrivit för amatörer under
åren 1853–1860. För att hindra otillbörlig spridning av verken försågs boken
med en klausul om att den som vill sätta upp en pjäs bör komma överens
med förläggaren som företrädde författaren.74 Topelius lät skicka samlingen
till svenska vänner och skådespelare som Pierre Delands dotter Griselda,
Charlotta Forsman och Wilhelm Åhman som hade haft bärande roller i Oscar
Anderssons sällskap och som skulle återvända till Helsingfors.75
I Finland hade man fortfarande inga egna professionella skådespelare men
det fanns ett ståtligt modernt teaterhus i huvudstaden. Topelius välkomnade
Nya Theatern med en artikel om Finlands teaterhistoria och teaterhusets
tillblivelse.76 Den stora idén om en stående teater som kulturskapande instit
ution för Finland hade varit Topelius stora projekt under femton år. Han hade
använt all sin vältalighet och argumentationsförmåga som opinionsbildare
för att samla anhängare för projektet. Med det nya präktiga stenhuset hade
nationalteatern tagit ett steg närmare ett förverkligande.

Diktarens besvikelse över teatern eller idén och
verkligheten (1860–1867)
I Topelius engagemang för teatern förenade sig ett personligt intresse med
en idealistisk vision. Enligt ett nationalistiskt tänkesätt skulle konsten förena
nationen och enligt ett idealistiskt synsätt skulle konsten förädla människan.77
När detta inte verkade förverkligas och praktiska svårigheter sammanföll med
personliga motgångar, förlorade Topelius sin optimistiska tro på teaterns
möjligheter som bildningsinstitution.
En del av hans pessimism härrörde från erfarenheterna som pjäsförfatt
are. Topelius hade nått framgång och rykte med sina skådespel i Sverige och
Finland på 1850-talet. Det var smickrande och även ekonomiskt lönsamt för
Topelius som försörjde en familj.78 Å andra sidan var poeten Topelius inte helt
nöjd med iscensättningarna och gestaltningen av sina rollfigurer på scen, t.ex.
för Regina von Emmeritz och Prinsessan af Cypern.79 Det verkade som om en
dramatisk idé gick sönder när den mötte den sceniska verkligheten. I mars 1855
beklagade han sig för J. L. Runeberg över sin »nästan skeppsbrutna Regina,
som blev så oklar i dikten, fastän jag tyckte mig ha henne så klar framför mig».80
Samma vår skrev Topelius till J. L. Heiberg att Regina von Emmeritz i Finland
och Sverige aldrig »blivit rätt förstått uppå scenen, till en del för dess egna
brister […] till en del också därför att titelrollen aldrig här kunnat givas».81
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Idealisten Topelius hade blivit medveten om teaterns mänskliga brister
och materiella villkor när han 1857 skrev om teaterns »frånsida»: »Theatern
och all konst står med sitt högburna hufvud i fantasins verldar, medan dess
fötter ohjelpligen äro dömda att vandra den slippriga och sandiga vägen
fot för fot uti verkligheten.»82 Men ännu trodde han att det lönade sig att
försöka. I artikeln »Slutord om theatern» (1857) kräver Topelius av en god
inhemsk teater »en frisk, en ädel och en nationel ande». Därtill behövdes en
teaterskola för inhemska förmågor som senare kunde utgöra en ensemble.83
Snart efter invigningen av Nya Teatern i november 1860 blev det klart
att teaterns repertoarval var kontroversiellt. Innan teaterhuset blev färdigt
föreslog Topelius att teaterns direktion skulle godkänna repertoaren och
hindra skadliga skådespel att bli uppförda.84 Topelius vän och samarbetspartner Pierre Deland hyrde Helsingfors Nya Theater säsongen 1860–1861.
Ekonomiskt sett var sejouren en succé, teatern var välbesökt och ensemblen
ansågs vara utmärkt. Men den lätta repertoaren med lössläppta franska vådeviller och operetter, som Jacques Offenbachs Orpheus i underjorden, infriade
inte de högt ställda förväntningarna.85 Repertoarfrågorna ledde till en bitter
polemik och motstridigheter även mellan Topelius och Cygnæus.86 I februari
1861 vid en föreställning av en populär vådevill, Den svaga sidan, mottogs
cancan-dansen både med starka bifallsyttringar och en visslingsdemonstr
ation. Medan Berndtson och Topelius utdömde de studerandes protester
som störande, tog Cygnæus deras intervention i försvar.87
Enligt tidigare praxis hade ett teaterhus hyrts av en teaterdirektör som tog
den ekonomiska risken. Efter att Delands kontrakt upphört ville direktionen
för Helsingfors nya teaterhus upprätta ett eget teatersällskap och engagerade
en ny konstnärlig ensemble från hösten 1861 eftersom man inte ville överlämna
teatern åt kringresande sällskap. Det betydde att Nya Theatern i Helsingfors
blev Finlands första institutionsteater med syfte att utveckla den inhemska
scenkonsten. Teaterns verkställande direktör, apotekaren Carl Johan Wikberg, reste till Stockholm för att rekrytera skådespelare.88 Det blev Fredrik
Deland som kom att leda Nya Theaterns konstnärliga ensemble 1862–1863
med gott resultat.89
Fredrik Cygnæus och Oskar Toppelius, som var ansvariga för inrättandet
av en teaterskola, hade övertalat Topelius att ansluta sig till teaterns direktion.
Det var Topelius och Cygnæus som tillsammans med teaterdirektören skulle
godkänna repertoaren och sköta kontakten med författarna. Men det blev
omöjligt att garantera att rollfördelningen blev den bästa, att uppsättningarna
blev högklassiga och att kritiker och publik blev nöjda. När Nya Theatern
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övade Runebergs pjäs Kan ej i december 1862 försäkrar Topelius i ett brev till
författaren att teatern hade engagerat »de bästa resurser», men reserverar sig:
»Det fordras talenter av första ordningen att få alla ciseleringar synliga och
publik, som icke är van vid grovmåleri, att begripa dem. Jag kan härtill lägga,
att konsten att väl uttala vers blivit nog sällsynt på svenska scenen.»90 Efter
premiären intygade Topelius att uppsättningen ändå hade lyckats gestalta
och klargöra verket och även hjälpt åskådarna att begripa dess nyanser och
djupare meningar. Topelius begrundar vidare skillnaden mellan författarens
och skådespelarens förhållande till verket:
De äro dock svaga dödliga, dessa bärare av dikten, och inga reflexionsspeglar,
hur skulle de någonsin kunna fylla måttet av våra tänkta idealer annorlunda,
än att de måste lägga något av sig själva däri? Och därför att bilden därigenom
blir främmande för oss, bli vi obarmhärtiga domare och fordra självförnekelse
där, varest första villkoret att lyckas är förmågan av fri skapelse. Själva lugn
vattnet vid stranden vänder björkarna på toppen och fordrar av oss att vi skola
stå på huvudet för att se från dess synpunkt.91

Topelius menar också att de svenska skådespelarna, med en helt annan
»natur» aldrig fullt kan gestalta finländska karaktärer: »intilldess vi få finska
skådespelare, om även med svenskt språk, ha vi aldrig att vänta ett finskt
original komplett på scenen.»92
Ett annat hinder på vägen mot en ideal teater var att huvudstadens publik
tycktes vara nöjd med det man hade uppnått.93 Nya Theatern hade också en
konkurrent. Det gamla teaterhuset på Esplanaden hade sålts på auktion och
1861 flyttat till villaområdet Arkadia vid Esbo tull där den ombyggdes och
fick namnet Arkadiateatern. Den hyrdes åt diverse svenska teatertrupper
som erbjöd en populär repertoar till skillnad från Nya Theatern, vilket väckte
Cygnæus förargelse.94 »Det Arkadiska skojeriet får nu en tid bortåt florera
och skämma bort smaken», klagade också S. G. Elmgren 1863.95
Bildandet av en nationalteater drabbades av ett våldsamt bakslag när Helsingfors nya teaterhus brann ner den 8 maj 1863. Elden utbröt i den moderna
gasledningen och förstörde även skådespelarnas garderober och musikant
ernas noter och instrument. Lyckligtvis skadade elden inga människor eller
andra byggnader. S. G. Elmgren summerade: »Men allmänhetens förlust
är dock störst, ty den inhemska dramatiken, som just nu tycktes börja uppspira, fick genom branden en svår knäck och har nu svårare att åter komma
sig upp.» Efter branden upplevde man att olyckor och missöden hade följt
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hela byggnadsprojektet, som hade blivit dyrt och stött på tekniska problem
ända från början.96
När Topelius senare reflekterar över sin tid i direktionen för Nya Theatern
menar han att felet kanske inte var teaterns idé utan dess verklighet: »Men
ju mer jag blickade in bakom teaterns kulisser, desto mer förnam jag inom
mig en röst, som gjorde uppror, icke mot det ädlaste i konsten, men mot dess
oundvikliga avsteg och eftergifter för en blandad publik.»97
Nya Theatern byggdes upp igen och stod färdig 1866. Invigningen ägde
rum den 2 oktober med musiknummer ur Prinsessan af Cypern och Kung
Carls jagt, men den desillusionerade professorn Topelius satt inte längre i
direktionen. I ett brev till författaren Karl Robert Malmström hösten 1867
kallar han teatern »världens kyrka» och beskriver teatern som ett slagfält
mellan den okristliga världen och den idealistiska mänskligheten: »I denna
kyrka predikas vid sidan av den sublimaste sanning den förfärligaste stygg
else. Vilken har övermakten? Jag har ofta ryst vid tanken, att även vi kunde
föra ordet för denna styggelse, och skulle längesedan ha dragit mig tillbaka
därifrån, om jag ej dårats av hoppet att möjligen kunna hejda ett nödvändigt
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ont och giva det en bättre riktning. Illusion. Mig har teatern ej kunnat giva
en ogrumlad glädje.»98
Topelius, som under hela livet hyste en tro på övernaturliga företeelser,
började se ett samband mellan de tragiska händelser som drabbade hans familj
och sitt engagemang i teatern. År 1867 konstaterar han: »när jag skrev Kung
Carls jagt, dog min äldsta gosse (min enda) – när Ett skärgårds-äfventyr första
gången uppfördes, dog min yngre gosse (åter den enda) – samma dag och
timme när kommittén för teaterskolan trädde i verksamhet, dog min yngsta
flicka (favoriten) – och när teatern brann 1863, låg jag för första gången sedan
30 år för döden sjuk samma natt. Är det vinkar? Jag vet ej. Men jag bekänner
att teatern alltsedan dess har ingivit mig en känsla av hemskhet, och jag vill
så litet som möjligt ha att skaffa därmed.»99
Den åldrande Topelius upplevde teaterns dubbla karaktär, skillnaden mell
an dess idé och verklighet, allt starkare: »jag har beundrat den dramatiska
konsten i dess höghet och dess hängivenhet. Men jag bekänner, att jag ofta
förfärats vid anblicken av den djupa klyftan mellan scenen och kulissen.»100
Mot denna bakgrund var det lämpligt att Gunnar Finnes Topeliusmonu
ment på Esplanaden, där det gamla teaterhuset hade stått och hans första
skådespel blivit uruppförda, skildrar Saga och Sanning, två kvinnofigurer
vända i motsatta riktningar.101 Denna dubbelsidighet illustrerar Topelius verksamhet som sammanförde fantasin med historien, men kan också illustrera
hans personliga upplevelse av teaters idé och teaterns verklighet, som ofta
för honom föreföll som två oförenliga världar, eller varandras spegelbilder.

Finlands två nationalteatrar och Topelius
Med grundandet av en särskild garantiförening 1867 stärktes Nya Theaterns
position som en institutions- och nationalteater. Huvudtanken var fortfarande
densamma: att skapa en stående teater med en bildande repertoar som bestämdes av den kultiverade delen av publiken genom styrelsen. Garantiföreningen
upprätthöll teatern och valde en upplyst direktion som – tillsammans med
teaterdirektören eller intendenten – ledde teaterns verksamhet, avlönade
personalen och bestämde repertoaren. »Genom garantiföreningen», skrev
Fredrik Berndtson som även satt i direktionen, »trädde teatern och publ
iken till varandra i ett slags estetiskt-moraliskt förhållande», vilket hade ett
välgörande inflytande både på teatern och publiken.102
Trots Topelius uttalande att han efter 1863 inte ville syssla med teatern
kunde han inte helt frånsäga sig ansvaret när Nya Theatern fortsatte sin
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verksamhet. Våren 1867 lyckades man engagera ett framstående sällskap som
leddes av Topelius vän Wilhelm Åhman. Han började med att beställa en ny
pjäs av Topelius som dramatiserade sin gamla tidningsnovell Brita Skrifvars
till en enaktare. Åhman iscensatte Brita Skrifvars i augusti 1867 i Göteborg
och Helsingforspubliken fick se produktionen två månader senare, men mottagandet var svalt. Huvudrollerna spelades av Charlotta Raa (f. Forsman),
som var Helsingforspublikens tidigare gunstling från 1850-talets slut, och
hennes make Frithiof Raa som snabbt blev en lysande stjärna.103 Paret Raa
vann beundran och uppförde med värdighet och glans det förnämsta inom
finländsk dramatik: Topelius Regina von Emmeritz, J. J. Wecksells Daniel
Hjort (1862), Runebergs Kungarne på Salamis (1863) och Berndtsons Ur
lifvets strid (1851).104
På 1860-talet framträdde för första gången flera lovande inhemska skåde
spelare med Oskar Wilhelm Gröneqvist (sedermera Oskari Vilho) och Victor
Salin i spetsen. Båda hade studerat vid Kungliga Teaterns elevskola i Stockholm och fortsatt sin yrkesverksamma bana i Finland. Salin blev skådespelare
vid Nya Theatern 1867, dock bara i mindre roller, men Vilho fick ansvar som
regissör och blev en ledande profil vid Finska Teatern från 1872.105
Också den inhemska teaterskolan hade påbörjat sin verksamhet 1866,
dock under ständig kritik och med interna konflikter. Oskar Toppelius ville
utveckla Nya Theatern till en nationalscen efter danska förebilder och upprätt
ade 1862 program för en teaterskola. Man hoppades att skolan skulle utbilda
den första finländska ensemblen med svensk- och finskspråkiga skådespelare,
men majoriteten av eleverna kunde inte finska.106 Det visade sig vara besvärligt att bana väg för ett inhemskt svenskt scenspråk och frigöra sig från
de rikssvenska skådespelarnas sceniska uttryck. Detta betydde att det blev
svårt för finländska skådespelare att få utrymme på Nya Theaterns scen,
och teaterskolans elever förblev statister.107 Det fanns också ihärdiga förespråkare för att teatern skulle fortsätta att odla det konstnärliga samarbetet
med Sverige, som den svenskfödde Fredrik Berndtson. Hans bestämda åsikt
var att den enformiga och omusikaliska finlandsvenska »brytningen» inte
passade på scenen.108
Den framväxande fennomanska rörelsen grundade 1872 en ambulerande
finskspråkig teater, Suomalainen Teaatteri, som gjorde anspråk på att vara
nationalteater. Finska Teaterns genombrott under ledning av syskonen Karl
och Emilie Bergbom samt Oskari Vilho ledde till att Nya Theatern (från 1887
Svenska Teatern) ignorerade det ökande antalet finskspråkiga skådespel och
i stället vårdade förbindelserna med Sverige. Man anlitade svenska skåde
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spelare, höll sig med en skandinavisk repertoar och lät rikssvenskan gälla
som scenspråk fram till 1900-talet.109
Topelius och Cygnæus ställde sig neutrala mellan de språkpolitiska fal
angerna och stödde Finska Teaterns uppkomst. Topelius blev även teaterns
förste författare – inte Aleksis Kivi som man kunde förmoda. Den finskspråkiga Kivis senare kanonisering har skymt det faktum att det var med
översättningar av Topelius skådespel Ett skärgårds-äfventyr och Veteranens
jul som Finska Teatern inledde sin verksamhet i Björneborg den 13 oktober
1872. Den förstnämnda pjäsen hade redan uppförts av Helsingfors Finska
Sällskap i maj 1869 (en vecka före den legendariska föreställningen av Aleksis
Kivis Lea med Charlotta Raa i huvudrollen).110
Den tredje pjäsen av Topelius som blev viktig för den tidiga Finska Teatern
med sina oerfarna förmågor var Brita Skrifvars. Topelius skänkte pjäsen till
teaterns direktör Karl Bergbom 1873 med en förhoppning om att den skulle
få fler åskådare på Finska Teaterns landsortsturnéer än på Nya Theatern.111
Bergbom uppskattade Topelius och delade i många avseenden hans idealistiska
och moraliska uppfattning om teatern, och även hans romantisk-sentimentala
smak som i allmänhet åsidosattes mot 1800-talets slut.112
Topelius dramer fick en central betydelse för Svenska Teaterns identitet
och självförståelse. Det var först och främst Kung Carls jagt och Regina von
Emmeritz som behöll sina positioner i repertoaren trots att romantiken ersattes av den realistiska stilen. Kung Carls jagts ouvertyr och final spelades
ofta vid festliga tillfällen. Pacius fortsatte att omarbeta sin opera och även de
nya versionerna iscensattes av teatern åren 1875 och 1880, då Fanny Grahn
spelade kungens roll. Veteranens jul framfördes ofta vid Svenska Teaterns
årliga Topelius- och Runebergfester fram till 1920-talet.113
Regina von Emmeritz ansågs länge vara ett av de mest betydelsefulla finländska skådespelen. År 1883 konstaterade Topelius att pjäsen hade blivit
»en deklamationsövning för braskande kungar, en glansroll för ärelystna
skådespelerskor, ett spelrum för allehanda patriotiska känslor och, till följd av
allt detta, ett stycke, som bibehållit sig intill dessa dagar».114 Uppsättningen
krävde värdiga skådespelare. Efter det beundrade paret Raa i huvudrollerna
1867–1872 upptogs pjäsen igen på Nya Theatern 1879 med Ida Brander (f. Reis)
som Regina och Mauritz Svedberg som kungen. Teatern satte därefter upp
den efterlängtade pjäsen först när Svedberg återkom till Helsingfors 1891.
När Svedberg firade sitt 40-årsjubileum 1910 gjorde han det som Gustav II
Adolf.115 På Finska Teatern iscensattes Regina von Emmeritz först 1882 och
den förblev på teaterns repertoar och uppfördes sammanlagt ca 150 gånger
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fram till 1933. Topelius var mycket nöjd med skådespelerskan Ida Aalbergs
prestation.116 Axel Ahlberg spelade rollen som kung åren 1885–1924.
Både Svenska Teatern och Finska Teatern firade regelbundet Topelius
födelsedag den 14 januari med uppföranden av hans pjäser, med undantag av
1878 då Topelius försökte medla i studenternas språkstrid i den otacksamma
positionen som universitetsrektor. När Topelius fyllde 50 år 1868 spelades
Regina von Emmeritz på Nya Theatern, och när han fyllde 70 år 1888 gavs
den på Finska Teatern medan Nya Theaterns festprogram bestod av Ett
skärgårds-äfventyr.117
Vid festföreställningar var det inte ovanligt att förberedelserna gick hastigt.
Så var det t.ex. när kejsar Alexander II besökte den stora finska industri- och
konstutställningen i Brunnsparken i juli 1876 och man ville erbjuda ett festligt
nummer också på Nya Theatern. Man spelade då den första akten av Prins
essan af Cypern med hjälp av gästande skådespelare från Stockholms teatrar,
bokade enkom för tillfället.118
Prinsessan af Cypern fick stor framgång på Finska Teaterns scen 1897.
I ett tackbrev till Bergbom hyllade den 79-årige Topelius sångarna, men han
anmärkte att solstrålen skulle belysa Helkas väg, inte enbart hennes huvud,
och att jordens ande skulle vara hög och med långt snövitt skägg – under
föreställningen kunde man inte se något alls i scenens mörker.119
Den åldrande Topelius ansåg att Efter femtio år hade levt och dött med
Pierre Deland i huvudrollen.120 Men pjäsen hade framgång även med andra
skådespelare. De förnämsta finska skådespelarna i gamle baronens roll var
Anton Franck (1858–1923) och Adolf Lindfors (1857–1929) som alternerade i
rollen vid Finska Teaterns produktion våren 1894. Franck gjorde rollen även på
svenska på Svenska Inhemska Teatern (1895) och Helsingfors Folkteater (1899).
Topelius centrala betydelse för teatern i Finland illustreras av att praktiskt
taget landets alla teatrar och teaterhus under 1800-talets senare del invigdes
med hans pjäser. Nya Theatern invigdes som nämnts 1860 med Prinsessan
af Cypern och det första uppträdandet med dess fasta ensemble 1867 var
Brita Skrifvars. Finska Teatern invigdes år 1872 med Ett skärgårds-äfventyr
och Veteranens jul. Kuopio teaterhus på Väinölänniemi invigdes 1882 med
Veteranens jul (uppfört av Finska Teatern) och Björneborgs teaterhus 1884
med Ett skärgårds-äfventyr (uppfört av amatörer).
Också landets ambulerande folkteatrar inledde med Topelius pjäser.
Suomalainen Kansanteaatteri gav Veteranens jul som sin första föreställning
1887.121 Både Svenska Inhemska Teatern (grundad 1894, från 1918 Åbo Svenska
Teater) och Suomalainen Maaseututeaatteri (grundad 1899, från 1918 Viipurin
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Näyttämö) hade flera Topeliuspjäser på repertoaren. För Helsingfors Folk
teater, som började sin verksamhet 1899 och gav föreställningar på Student
huset och Arkadiateatern, utgjorde Topelius skådespel den huvudsakliga
delen av repertoaren. År 1907 flyttade Folkteatern till Svenska Teatern och blev
dess »inhemska avdelning» före samgåendet med Svenska Teatern år 1917.
När de flesta av Topelius vuxenpjäser försvann från teaterrepertoaren vid
sekelskiftet 1900 var det hans barnpjäser, som Fågel blå, Snurran och Prinsessan
Törnrosa som erövrade professionella scener. Topelius inflytande fortsatte,
men på ett annat sätt, dvs. via barnpjäserna.

Karakteristiska drag i Topelius skådespel
1800-talets teater var laddad med genrekonventioner som en författare inte
kunde undvika. Genrer kan definieras som historiskt förändrande och lokalt
växlande kategorier som man har använt för att skildra, klassificera och värdera
olika konstverk. Uppfattningen om en genre och stereotypa rollfigurer var
avgörande för hur man förberedde, framställde, annonserade och mottog
teaterföreställningar.122
1800-talets huvudstad för konst och teater var Paris. Där fanns populära
teaterhus som hade specialiserat sig på olika genrer, t.ex. pantomim och bal
ett, s.k. vådevill eller parodiska musikkomedier, spektakulära melodramer,
sagopjäser och historiska dramer som 1830-talets nyhet.123 Men i 1800-talets
Finland bestod de kringresande svenska och tyska teatertruppernas breda
repertoar av ofta slarviga bearbetningar av franska, tyska, danska och svenska
pjäser, och ett mischmasch av olika genrer.124
Tidens typiska populärgenre var melodramen. Den karakteriserades
av spänning, starka känslor, antiteser och våldsam handling där det goda
triumferar över det onda och orätta och en konservativ moralisk ordning
återställs i slutet. Melodramen utvecklades kontinuerligt och blev mera
komplex i mitten av seklet. Pjäserna kunde också behandla sociala frågor
som t.ex. motsättningen mellan rikedom och fattigdom.125
1800-talets dramaturgi nådde sin kulmen med Eugène Scribe och det
välgjorda dramat (the well-made play). Kännetecknande för denna genre var
första aktens grundliga exposition som klargjorde vad som hade hänt före,
introducerade protagonisterna och deras målsättning och satte i gång handl
ingen. Därefter följde mindre och större hinder och missuppfattningar innan
det avgörande mötet med antagonisten och slutaktens upplösning. Typiskt
för Scribe var det slutna rummets dramatik med omsorgsfullt ordnade serier
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av entréer och sortier. I handlingen var det fråga om att dölja information
(ofta brev eller dokument) som fundamentalt förändrar relationer mellan
huvudpersonerna.126
Topelius genreval och stildrag ansluter sig till 1800-talets romantiska litter
atur. Han experimenterade med många genrer: Han skrev Scribe-influerade
spännande melodramer (Efter femtio år), Hugo-influerade historiska dramer
(Regina von Emmeritz), sentimentala idyller som verkade genom en suggestiv
scenbild och musik, vältaliga repliker och didaktiska budskap (Titians första
kärlek, Veteranens jul), lustiga farser (Ett skärgårds-äfventyr) och lyriska sago
spel (Prinsessan af Cypern).
Pentti Paavolainen har konstaterat att Topelius pjäser är typiska produkter av 1800-talets idealism: »dramat förväntas bestå av motsättningar
på idéplanet och konflikten personifieras av diametralt olika scenkaraktärer
som är representanter för idéerna». Paavolainen ser typiska melodramatiska
drag speciellt i Efter femtio år, Hangös öga och Brita Skrifvars som handlar om
äktenskap, samhällsposition, förmögenhet och förlåtelse. I Brita Skrifvars ser
han även latenta klass- och könspolitiska konflikter. Enligt Paavolainen var
Topelius i sina historiedramer, som belyste det gemensamma svenska arvet,
en i ett europeiskt sammanhang »naiv och okritisk monarkist i ett kejserligt
antichambre». Däremot betecknar Paavolainen Topelius sagopjäser som
innovativa med sina lekfulla metateatrala element.127
Kännetecknande för Topelius skådespel var den livfulla och detaljerade
historiska tids- och miljöskildringen, vilket föll sig naturligt för forskaren
och den blivande professorn, ett musikaliskt språk och en klingande vers
som vann många beundrare även i Sverige, samt en stark kristet-patriotisk
idealism som avspeglades i sentimentala tablåer. Topelius själv medgav att
även om han börjar i »gladstämning, går denna gärna över i allvar».128 Den
skämtsamma inledningen fick en sentimental avslutning i Kung Carls jagt, Ett
skärgårds-äfventyr och Prinsessan af Cypern. Sina pjäser byggde han ofta på
karaktärernas inre moraliska konflikter (Regina, Magnus Drakenhjelm, Sebastian, Brita Skrifvars, Lilla Dyning) vilka inte var så lätta att gestalta på scenen.
Att skriva för teatern innebar att konstruera scenbilder och tablåer och
använda musikaliska och visuella effekter. Det innebar också en möjlighet
att undervisa, vara sedelärande och förstärka den finländska nationalkänslan.
Bildning kommer av bild, framhävde Topelius, och teatern var för honom
»de stora barnens bilderbok»: »hvad jag der ser dagligen för mina ögon,
det måste nödvändigt rotfästa sig i min själ».129 När man tänker på national
ismens mekanismer och nationen som en föreställd gemenskap,130 kan det
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konstateras att hela idén om Finland var en bild, en bild av en nation som
Topelius i sina verk och pjäser frammanade och konstruerade. Vi älskar vårt
fosterland, skrev Topelius i sin artikel »Konstfrågor» (1860), »för det att
det står för vår tanke i en förklarad, förstorad, förädlad bild; och vi kunna
igenkänna det i en liten tafla eller en liten visa». Vi älskar vårt folk, fortsätter
han, »i en stor, förandligad och förskönad bild för vår fantasi. Och i dessa
bilder ligger redan konsten fördold, ty konsten är ingenting annat än naturen
och lifvet i en förädlad gestalt, naturen och lifvet i deras innersta skönhet.»
För Topelius var »ett hemlandsdrag» det djupaste draget i konsten.131
Ideologiskt och programmatiskt ville Topelius belysa Finlands historia
genom Sveriges kungahov. Det var någonting som publiken både i Finland
och i Sverige kunde uppskatta. Topelius dominerande och starkt idealiserade
hjältar är Gustav III (Efter femtio år), Karl XI (Kung Carls jagt), Gustav II
Adolf (Regina von Emmeritz) och prins Fredrik Adolf (Ett skärgårds-äfventyr).
I de tre sistnämnda pjäserna upplever de svenska kungligheterna äventyr
omgivna av finska undersåtar, sköna kvinnor och tappra soldater med nation
ella särdrag. I akternas och pjäsernas slut sökte Topelius skapa en patriotisk
stämning med tablåer där kungligheter framträder med folket eller soldater
ackompanjerade av lyrisk musik och även den blågula svenska flaggan (Kung
Carls jagt, Regina von Emmeritz) som utgjorde en stark patriotisk symbol
även i Finland. Även Veteranens jul presenterar en tapper finsk soldat som
återkallar sina minnen från 1808 års krig.
Topelius scenbilder innehåller konventionella romantiska lyriska landskap som slottsruiner, och effekter som månsken och solnedgångar som
frammanar en sentimental stämning. Den sceniska miljö som stod Topelius
särskilt nära och som återkom i pjäserna är Finlands kusttrakt med sina fiskare
och sjömän. Men generellt är nationella etnografiska element inte särskilt
viktiga i Topelius scenbilder. Det finns dock den fornfinska stugan i andra
akten av Prinsessan af Cypern och österbottniska stugor i Veteranens jul och
Brita Skrifvars. I det ofullbordade sagospelet Sancta Maria skildrade Topelius
även fornfinska ritualer (se s. 534 f.).
Topelius rollfigurer är produkter av romantiken med starka känslor och
passioner. Karaktärerna är ofta svartvita, antingen gudomliga eller diaboliska.
Topelius kvinnoroller är särskilt anmärkningsvärda. I flera av hans pjäser
möter man i den finska skärgården en dygdig, tapper och skön kvinna av
folket som ofta är dramats huvudperson (Leonora i Kung Carls jagt, Stina
i Ett skärgårds-äfventyr, Brita Skrifvars, Lilla i Hangös öga). Kvinnan avstår
från rikedom, kärlek eller hovets lockelse. Den modigt agerande kvinnan
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finns även i Efter femtio år (Lotten), Titians första kärlek (Sylvia), Regina von
Emmeritz och Prinsessan af Cypern (Helka), dvs. i nästan alla Topelius skådespel. I Topelius första pjäser uppreser sig jungfrun mot det onda, uppträder
som en Jean d’Arc-liknande drakdödare (Lotten, Regina) och räddar kungen
(Leonora, Regina). Hennes egenhet förklaras ibland med en hemlighetsfull
härkomst (Leonora, Lilla).
Även Topelius modersroller är anmärkningsvärda och moderskärleken
utgör ett viktigt motiv i hans skådespel. Dominanta mödrar möter man i
Efter femtio år, där den hårda Lisettes svaga punkt är sonen Sebastian, och i
Ett skärgårds-äfventyr i den högdragna mejerskan Rebecka. I Brita Skrifvars
ökas den övergivna hustruns lidande i och med att hon har stora problem
med sina barn. Moderns bekymmer skymtar även i Kung Carls jagt och Vet
eranens jul. I Hangös öga har den estniska gumman Sammus moderskärlek
överskridit mentala gränser, och i Prinsessan af Cypern växer morskärleken
till huvudtemat. I sagospelets slutakt hämtar Helka sin son Lemminkäinen
från dödens rike Tuonela.
Ibland beskriver Topelius sina karaktärer med färgsymbolik. Svarta kläd
er uttrycker en stark ideologi i Efter femtio år och Regina von Emmeritz hos
religiösa karaktärer (von Dahlen, Regina) och fientliga (Lisette, Hieronymus).
Kätchens världsliga natur visas med brokig dräkt. I Brita Skrifvars kommer
sjömannen Eric tillbaka förändrad. Författaren understryker detta genom att
Erics blåa kläder byts till gula vilket signalerar karantän, sjukdom och fara
och innebär en avgörande vändning i pjäsen.
I flera skådespel kontrasteras den världsliga kärleken mot den idealistiska
eller gudomliga kärleken. I Titians första kärlek och Brita Skrifvars är det en
medelålders kvinna som tillbakavisar partnerskap: Sylvia väljer ett öde som
konstnärens musa och vägvisare i idéernas värld och Brita väljer att leva
utan en man. Den unga Regina sublimerar sin uppväckta kärlek till kungen.
I Prinsessan af Cypern byggs kärlekskontrasten med två motsatta karaktärer,
Lemminkäinens olyckliga fru Chryseis/Kyllikki och modern Helka.
Topelius experimenterade ivrigt med de möjligheter som målade fonder
och ljud- och ljuseffekter erbjöd, speciellt i sina första dramer. I Efter femtio år
använde han musik i sista akten för att illustrera gamle baronens dödskamp.
Baronen hör två musikstycken, den världsliga menuetten och den kristna
koralen som kämpar mot varandra tills menuetten accelererar och slutar
i disharmoni då baronen dör. Andra akten i Kung Carls jagt slutar med en
dramatisk sångkamp mellan fiskare och soldater. I femte akten av Regina von
Emmeritz kontrasteras katolska och lutherska psalmer.
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Topelius skapade också dynamiska och stämningsskapande scenbilder
som krävde skicklig regi och en välutrustad scenisk apparat för att lyckas.
Kung Carls jagt avslutas med ett ljudlöst bortglidande skepp som bär kungens följe. I Prinsessan af Cypern ingår två »melodramer» eller lyriska effektscener vars uppgift var att presentera scenteknikens möjligheter i det
nya teaterhuset. Scenbildernas metamorfos framför publikens ögon, som i
pjäsen ackompanjeras av musik och upphöjt förtrollande vers, manifestar
också den romantiska diktarens makt att transformera den materialla världen
och skapa nytt.132 Hangös öga som Topelius skrev som följetong innehåller
en stor stormscen.
Även Topelius huvudverk för teatern, Regina von Emmeritz, var utmanande
ur denna aspekt. Både andra och femte akten framställer slottets innergård med
slagsmål, krigande och instormande soldattrupper och kungens triumfatoriska
entré. Kungens storhet markeras med en effektfull upplysning av scenen. Allt
detta krävde en omsorgsfull regi, som i bästa fall blev en fascinerande och
levande tablå. Men generellt var det riskabelt att organisera spektakulära
masscener på en liten estrad. Topelius medgav själv »att det bekanta lilla
steget från det sublima till det löjliga icke så sällan blifvit översprunget, t.ex.
vid slottets stormning i andra akten».133
Värt att notera är att Topelius omarbetade och slipade sina skådespel
när de skulle tryckas och när nya upplagor utkom. Detta gällde även tillfäll
ighetspjäserna (Titians första kärlek, Ett skärgårds-äfventyr) som han hade
skrivit för amatörer och som genom publicering fick ett förlängt liv. En ny
del Dramatiska dikter som innehöll reviderade versioner av Efter femtio år,
Regina von Emmeritz och Prinsessan af Cypern utkom 1881 (om utgivningen,
se s. 511). Trots att intresset för hans skådespel vid denna tidpunkt hade
falnat omarbetade han pjäserna omsorgsfullt och försökte förtydliga deras
karaktärer, handling och även moraliska budskap. Denna sistnämnda strävan
förbättrade dock inte pjäsernas giltighet på scenen.

Topelius dramatiska verk

Efter femtio år (1851)
Topelius första pjäs Efter femtio år har allmänt ansetts vara hans bästa. Kompositionen är koncentrerad och handlingen spännande, full av välmotiverade
dramatiska vändningar. Framför allt har pjäsen en förnämlig huvudkaraktär,
den gamle baron Magnus Drakenhjelm som lever på minnen från Gustav III:s
lysande hov på 1780-talet.
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Baronen och hela Rautakylä med sina fladdrande ljus bär på hemligheter
och dåligt samvete för brott i det förflutna. Magnus har förrått sin äldre bror
Gustav som i sin tur har förrått kungen som medlem i Anjalaförbundet, en
sammansvärjning av officerare missnöjda med Gustav III:s krig mot Ryssland.
Magnus har också förvisat Gustavs adliga brud Ebba med sitt spädbarn från
Rautakylä. Magnus själv har en son med hushållerskan Lisette som förr var
Ebbas trolösa kammarjungfru.
Pjäsens femme fatale Lisette växer till en mordlysten karaktär av demoniska
proportioner. Hon benämns med olika djurnamn: varginna, katt, spindel,
orm och tiger. Ebbas barnbarn Lotten är den första av Topelius många unga
modiga scenhjältinnor. Hennes rättrådiga ingripande och modiga intervent
ion räddar Rautakyläs gäster och omvänder Lisettes son Sebastian från en
brottsling beredd att mörda till en botgörare. Det är hon som hittar lönnfacket
med Ebbas äktenskapsbevis. Även Gustavs majestätsbrott får sin symbol
iska försoning när Lotten bränner Anjalakomplottens dokument i ugnen.
Anspelningar på krigen mellan Ryssland och Sverige var delikata ämnen i
1850-talets Finland. Magnus återger även ett minne från hovet där de v argar
som Gustav III fruktlöst försökte skjuta kan anspela på ryssar: »Alltid skjuter
kungen bom, sade Essen och skrattade. Det kostar likväl mindre krut än
finska kriget, tillade han.»
När Topelius skapade Efter femtio år utifrån sin novell »Gamla baron på
Rautakylä» (1849) använde han musik och ljuseffekter för att gestalta den
gamle baronens inre kamp och friktionen mellan ett gammalt och ett nytt
tidevarv. Baronens själsstrider illustreras i novellen genom två böcker på hans
bord, Bibeln och Leopolds erotiska dikter – dikterna är i dramat ersatta av
Voltaires religionskritiska La Henriette. I slutscenen hör den döende baronen
koralmusik som växlar med prologens gustavianska menuett; vid premiären
framfördes Conrad Greves musik ur N. H. Pinellos pjäs Den bergtagna. De två
musikstyckena kämpar mot varandra tills menuetten accelererar och v inner
och slutar i disharmoni när baronen dör. I den epilog som ursprungligen
avslutade pjäsen dansades samma menuett av gårdsfolket. Enligt Topelius
var idén att »visa de gustavianska minnenas nedstigande till samhällets
lägsta klasser».134
Pjäsens prolog presenterar Gustav III:s hov och är laddad med intertextuella allusioner och historiska figurer, som statsfru Ulla von Höpken
(1749–1810), »tidens Afrodite» och en av de »tre gracerna» som besjungs av
hovskalden J. H. Kellgren (1751–1795) som också nämns i pjäsens omarbetning
(1881). Även prologens spåkvinna har en verklig förebild, nämligen mamsell
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Ulrika Arvidsson (1734–1801) som gestaltas också i Eugène Scribes välkända
libretto till Daniel Aubers opera Gustave III eller Maskeradbalen (1833).135
I omarbetningen av pjäsen 1881 blev baronens figur mera älskvärd och hans
skuld avlastades bland annat genom att Topelius strök repliken som explicit
röjer hans förräderi: »Jag har hviskat kungen i örat att finska adeln inte är
att lita på, isynnerhet en viss öfverste.» I den första tryckta versionen (1851)
deklamerar baronen en strof ur Charles Dufresnys skämtsamma pastoral Les
lendemains om kärlekshandel, i omarbetningen har baronen en cittra och
sjunger en visa – antagligen hade Topelius fått idén från en iscensättning.
Efter femtio år var ett framstående drama av sin tid. Pjäsen följer det romant
iska dramats konventioner. Den är fylld av svartvita karaktärer, sensationella
vändpunkter och monologer och repliker som uttalas avsides och avslöjar
rollfigurers inre tankar för publiken. Just därför kunde pjäsen inte överleva i
ett nytt tidevarv som eftersträvade realism.

Kung Carls jagt (1852)
En av de tidigaste svenska operorna som bygger på ett historiskt motiv är
Carl Stenborgs musikkomedi Konung Gustaf Adolphs jagt från 1777. Sång
spelet förbjöds av censuren, eftersom pjäsen inte ansågs ge en lämplig bild av
kungen. A. F. Ristells adelskritiska libretto baserar sig på ett franskt original
och skildrar en kung som incognito hjälper bönderna i kampen mot en adelsman.136 Topelius libretto framställer däremot ett lojalistiskt folk och en rådig
fiskarflicka som räddar den 16-årige kung Carl från intrigerande adelsmän.
Topelius kombinerade romantikens operakonventioner med en historisk
episod, den svenske kungens jaktresa till Åland 1671.
Första aktens festande jägarkör har en klar likhet med den berömda och
även i Finland välkända romantiska operan Friskytten (1821) av C. M. von
Weber, som också utspelar sig på 1600-talet och framställer jägarsoldater
som festar i det gröna och tävlar i skytte. En fångad duva ställs som måltavla
i båda operorna.
Matti Vainio och Pentti Paavolainen har påvisat paralleller även till Beethovens opera Fidelio (1805) där adelsdamen Leonore räddar sin man från
fångenskap. I Topelius libretto heter den räddande fiskarflickan Leonora.
Emellertid betonar Paavolainen att den rojalistiska grundtonen i Kung Carls
jagt skiljer sig från den politiska frihetsvilja som avspeglas i Fidelio. Som
undantag lyfter Paavolainen fram andra aktens effektfulla slutscen med de
kontrasterande fiskar- och soldatkörerna, en scen som emotionellt kunde
upplevas som folkresning och ett ifrågasättande av maktstrukturen.137
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Handlingens motor är adelns konspiration mot kungen och avslöjandet
av tjuvjakten, vilket innebär en dödsdom för Leonoras fästman Jonathan.
Vändpunkten i librettot är den unge kungens uppvaknande till självkänne
dom och vuxenhet i slutakten, efter att Leonora har räddat honom från den
bedräglige adelsmannen Gyllenstiernas fångenskap. Det patriotiska huvudtemat kulminerar i förbundet mellan det lojala finska folket och den svenske
monarken som i slutscenen tar ett långt och sentimentalt farväl av Finland
– en klar allusion till konsekvenserna av 1808–1809 års krig.
Tomi Mäkelä har begrundat vad det innebar år 1852 att hylla en feodal
monark och framhäva folkets rojalistiska etos. Mäkelä menar att librettot trots
allt är ironiskt konstruerat och står öppet för olika ideologiska och politiska
tolkningar.138 Librettot aktualiserar den mångskiktade frågan om nationell
identitet med möjlighet till dubbel eller trippel tillhörighet. Topelius framställer dessa teman genom de clownartade judiska handelsmän som för en
parodisk dialog om nationalitet. De komiska typerna gjorde det möjligt att
betrakta och behandla nationalismen med distans, genom parodin. Under
denna tid i Finland fanns det två slag av nationalism: skandinavismen och
fennomanin. De båda strömningarna hade starka kulturella och politiska
dimensioner. Topelius underströk uttryckligen att meningen med de två
handelsmännen var att de skulle utgöra en »motvikt mot det sentimentala»
och »en satir på den fosterländska tendensen.»139
Operans politiska dimensioner noterades av Finlands ledande ämbetsmän.
Senator Lars Gabriel von Haartman, vars fosterson medverkade i föreställningarna, betraktade i ett memorandum 1852 operan som farlig för Finland,
eftersom den kunde väcka längtan till den svenska tiden och önskan om fastare
band till Sverige. Finlands generalguvernör Fredrik Wilhelm Rembert Berg,
som motsatte sig alla skandinavistiska tendenser, såg operan i Stockholm
1860 och lämnade in en protest till den ryske kejsaren. Speciellt tvivelaktig
för honom var operans final med hymn och tablå, där den svenske kungens
följe tar ett sentimentalt avsked av Finland.140
Den samtida kritiken ansåg Pacius musik vara anslående, speciellt hans
orkestrering och körernas arrangemang. Den romantiska musiken jämfördes
med Carl Maria von Weber och Felix Mendelssohn. Leonoras aria »Och
havets unga tärna», Gyllenstiernas »Dryckessång» och finalhymnen »Och
ila vi bort från Finlands strand» förblev populära som självständiga nummer.141 Att Nationaloperan fortfarande använder operans jägarfanfar som
paussignatur vid alla föreställningar visar på den grundläggande betydelse
Kung Carls jagt haft i Finland.
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Regina von Emmeritz (1853)
Regina von Emmeritz är ett historiskt drama om en fanatisk ung kvinna som
möter den svenske kungen Gustav II Adolf och hans tappra finska soldater
i Tyskland under trettioåriga kriget. På idéplanet utspelar sig konflikten
mellan den lutherska och den katolska tron. Handlingen är väl koncentr
erad och utspelar sig under ett och ett halvt dygn på slottet Emmeritz. Den
unga furstinnan Regina brinner för sin katolska tro. Uppeggad av sin biktfar,
jesuitpatern Hieronymus och amman Dorthe beslutar sig Regina för att
mörda den svenske kungen som intagit hennes fars slott, men blir i stället
förälskad i honom.
Kungens karaktär är starkt idealiserad. Pjäsens huvudperson Regina är
en fiktiv karaktär, vilket innebar att Topelius fritt kunde dramatisera hennes
öde. I Fältskärns berättelser, som pjäsens handling baserar sig på, skickas
Regina till Finland och fortsätter sitt liv, i pjäsen dör hon. Topelius ansåg att
Reginas inre strid mellan samvete och hjärta erbjöd rika motiv för ett drama
av stora dimensioner. Han såg Reginas karaktär som »en inkarnation, ett
förkroppsligande af sin tids religiösa och politiska fanatism».142
Topelius jämförde Regina von Emmeritz med C. J. L. Almqvists läsdrama
Signora Luna (1835) som utspelar sig under den katolska medeltiden. Pjäsen
presenterar en helgonlik kvinna som drabbas av den världsliga kärleken i
början av dramat – likt Regina, som förälskar sig under andra akten. Vasenius
ser tydliga paralleller även till Almqvists roman Gabrièle Mimanso (1842), som
handlar om ett misslyckat försök att manipulera en passionerad ung kvinna
till kungamord.143 Även Regina förbereds för att lönnmörda. Hon frigör sig
ändå från sin indoktrinering redan i slutet av andra akten när hon ser den
magnifike kungen. Hon blir den katolska ideologins och Frankens avfälling
och övergår till det svenska lägret. I sista aktens effektfulla tablå springer
hon till vallen, svingar den svenska flaggan i ett kulregn och r äddar kungen.
Jesuiten Hieronymus är en stereotyp teaterbov, som Paavolainen har
konstaterat,144 men han hade sin förebild i historieböckerna. Enligt de källor
Topelius anlitade hade man funnit en fanatisk jesuitmunk med ett förgiftat
brev och en dolk i kungens sovrum i Frankfurt år 1630.145 Livrustkammaren
i Stockholm ställde även ut den jesuitdolk som enligt traditionen hade tillhört lönnmördaren. Topelius diaboliska skurk har av vissa forskare ansetts
skapa och förstärka en negativ stereotypi av jesuiter och katoliker i Sverige
och Finland.146 Matti Klinge har däremot framhållit att Topelius gjorde en
klar skillnad mellan politiskt aktiva jesuiter och den katolska tron med sin
intensiva och lyriska Mariakult, som låg Topelius nära.147
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I den reviderade versionen från 1881 skrev Topelius om scenen med munk
arna, placerade den i pjäsens början och lade till några karaktärer, bland andra
påvens kardinal Sforza och den fromme franciskanermunken Helmbold, för
att klargöra att det inte var den katolska tron pjäsen kritiserar utan jesuiterna
och Vatikanens realpolitik. Reginas karaktär blev mer mångfasetterad. Slutakten omarbetades ansenligt, till exempel så, att den intrigante Hieronymus
överlever tack vare en pansarskjorta och får möjlighet att fly. Regina såras till
döds av svenska soldater, men det förgiftade brevet kvarstår och ger Regina
möjlighet att dö för kungen två gånger.148

Titians första kärlek (1853)
Den enaktade pjäsen Titians första kärlek kan beskrivas som en åskådlig, stämningsfull och lyrisk föreläsning om konstens idealistiska väsen. Handlingen
skildrar en konstnärs tillblivelse. Den unge venetianske renässansmålaren
Titian (Tiziano) blir medveten om sin kallelse och kröns av sin första succé.
Valfrid Vasenius har konstaterat att stycket återspeglar Topelius hela livssyn:
för Topelius var konstens högsta uppgift att återge verkligheten »troget men
så att idealet lyser igenom, och konstnären är det skönas tjenare».149
Den fyndiga sceneffekten består av levande tavlor som uppenbarar sig
inom tomma ramar. Titian ser en skön kvinna där hans materialistiska far, som
vill att sonen ska fortsätta sin bana som garvare, bara ser en fågelskrämma.
Titians hemlighetsfulla gynnare och musa är den rika frun Sylvia som – trots
kärleken och den erotiska dragningen mellan de två – vill inspirera målaren
till konstens och skönhetens gudomliga, eviga och sublima kärlek. Att en
kvinna försakar sin egen världsliga lycka är typiskt för Topelius dramer. Den
fantasifulla idyllen avslutas med en balett med konstens andar som Sylvia
har manat fram.

Ett skärgårds-äfventyr (1858)
Lustspelet Ett skärdgårs-äfventyr är en tämligen schematisk friarkomedi med
två unga par, ett hjältepar och ett buffopar, som lurar varandra och sina äldre,
komiska antagonister. Topelius har i farsen tagit med en historisk karaktär,
den vackre 17-årige svenske prinsen Fredrik Adolf (1750–1803), känd för sina
kärleksaffärer. Därtill kommer en liten nationalpolitisk sidointrig, eller snarare
ett missförstånd, om den finska adelns komplott för att frigöra sig från Sverige.
Det är typiskt för Topelius att pjäsen är exakt lokaliserad och tidsbestämd: i
Helsingfors på Degerö och Sandhamn år 1767. Likaså typiskt är att en dygdig
kvinna av folket förkastar sin höge friare och väljer att leva i enkelhet. I slutet
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vänder komedin till en lyrisk-sentimental hyllning av Helsingfors, Augustin
Ehrensvärd och Finland, liknande ett festtal.
Pjäsen har en starkt parodisk karaktär som var speciellt ägnad att vinna
studenternas bifall. Den beskäftige tulluppsyningsmannen Grip inträder med
två gevär på axlarna och sjunger att han vill konfiskera allt vin och all rom:
»Och går här nånsin en tanke fri / Min högst märkvärdiga nos förbi / Så
har jag förfuskat min lefvernes stig / Och hänger mig.» Rollfiguren förlöj
ligar byråkratin och censuren, och kunde möjligen tolkas som en karikatyr
av generalguvernör Berg.
Pjäsens lyrisk-patriotiska slutdikt om fosterlands- och frihetskärlek framfördes också som ett separat nummer, t.ex. på en fest hos den finskfödde
landshövdingen R. F. von Kraemer i Uppsala på 1860-talet.150
I pjäsens lyriska final grupperar sig alla scenfigurer och betraktar – till
sammans med publiken – den målade fonden med 1760-talets utsikt över Helsingfors och skålar för (den blivande) huvudstaden. Det är anmärkningsvärt
att pjäsen inte har spelats oftare på Helsingforsfester. Ett undantag var Degerö
Marthaförenings fest den 18 juli 1909 då den uppfördes nära skådeplatsen,
vid Hertonäs folkskola, och vann stort bifall. Regissör var sångerskan Aino
Ackté som hade sin sommarvilla på Turholm.151

Veteranens jul (1859)
I Veteranens jul använder Topelius Runebergs och Pacius medryckande sång
»Soldatgossen» för de nödlidande krigsveteranernas sak och agiterar den
unga generationens fosterlandskärlek och försvarsvilja. Veteranen Kaukonen
som lever i sina krigsminnen träder in i ett torp i Lappo för att värma sig. Han
får genast god kontakt med den ivrige gossen Erik men möts med reservation
av hans mor Brita. Hon välkomnar veteranen med öppna armar först när
hon förstår att det är Kaukonen som har räddat henne femtio år tidigare. På
symbolisk nivå står Brita för Finland som nu ska ta veteranerna i sin famn.
Enligt Valfrid Vasenius hade något dylikt aldrig förut kunnat sägas i Finland:
»Hyllandet av veteranerna var den första form, i hvilken fosterlandskänslan
kunde framträda medveten om att hela folket däri var med.»152 Pentti Paavolainen har noterat att motivets aktualitet bidrog till att gränsen mellan fiktion
och verklighet överskreds i pjäsen.153

Prinsessan af Cypern (1860)
I Prinsessan af Cypern kopplar Topelius ihop antikens Grekland med Kale
valas fornfinska värld. Pentti Paavolainen har konstaterat att pjäsen bygger på
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dualismen mellan nord och syd, köld och värme.154 Det dualistiska draget var
typiskt för Topelius. Sagospelet som genre gav Topelius möjlighet att skapa
en lekfull fantasivärld med en djärv blandning av oförenliga element. Detta
har förvirrat en del kritiker som tolkat pjäsen ur ett nationalistiskt perspektiv
och inte uppskattat de humoristiska och ofinska dragen och hybridiseringen
av Kalevalas värld. Litteraturforskaren Viljo Tarkiainen (1918) betecknar till
exempel Topelius pjäs som ett experiment där Lemminkäinens saga får en
dekorativ och lyrisk handling medan den brokiga och barnsliga helheten
inte harmonierar med Kalevalas anda.155 Pentti Paavolainen har påpekat att
lekfullheten sattes på undantag i de många seriösa tolkningarna av Kalevala
på 1900-talet, och infördes i Finland först i en uppsättning på 1970-talet.156
Senare forskare har uppskattat dispositionen av Prinsessan af Cypern: Tomi
Mäkelä (2014) uppmärksammar pjäsens ofinska inslag och moderna koncept
som han jämför med Hugo von Hofmannsthals libretto till Richard Strauss
Ariadne på Naxos (1912).157
Topelius har gjort Lemminkäinen till en Don Juan-liknande vikingahjälte
som rövar bort prinsessan Chryseis från Afrodites tempel på Cypern. Hon
förs till Finland, döps om till Kyllikki, blir förälskad i sin förövare, liksom
Regina i Regina von Emmeritz. Starka känslor och modig handlingskraft
påträffas också hos pjäsens två andra kvinnokaraktärer, Kyllikkis hovdam
Anemotis/Tuulikki, som organiserar återvändandet till cyprioternas läger,
och Lemminkäinens mor Helka, som hämtar sin son från dödsriket Tuonela
i sagospelets sentimentala avslutning.
Pacius utnyttjade folkmelodin och runosångernas 5/4-takt i Helkas
»Kvarnsång» som blev banbrytande i den finska konstmusiken och ofta
har framförts som separat nummer. Sagospelets musikaliska höjdpunkt är
dock Tuulikkis romans »O barn av Hellas» som i pjäsen har en magisk kraft
att väcka prinsessans fosterlandskärlek. Mäkelä bedömer melodin som Pacius
bästa och betonar sångens kultiverade motståndskaraktär i det kejserliga
Finland.158 Sången blev genast populär. Topelius ändrade texten till »O barn
af Finland» och intog den i läseboken Boken om Vårt Land (1875), där med
titeln »Ditt land». Omarbetningen fick därigenom allmän spridning och
blev en av de mest älskade patriotiska hymnerna i Finland.159
Andra akten avslutas med en melodram, dvs. ett talparti med musik, där
Lemminkäinen genom ordets makt förvandlar scenbilden inför publikens
ögon: Lemminkäinens gamla pörte ersätts med ett nytt präktigt palats, vilket
syftar på det nya teaterhuset: »Ett palats har du begärt, / Ett palats vill jag
dig sjunga. / Nu gif akt, när orden ljunga! Ett palats är dig beskärdt. […] Här
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skola vi skapa ett blomsterland / Med gyllne tegar på Suomis strand / Och
spegla vårt älskande öga / I sjön, som förgylles af morgonens brand.»160
Att den svenske kompositören Lars-Erik Larsson använde sagospelet som
libretto för sin moderna opera Prinsessan af Cypern, uppförd på Kungliga
Operan i Stockholm våren 1937, visar på Topelius dramatiska och lyriska
talang. Tonsättaren uppger sig ha blivit inspirerad av textens musikaliskdramatiska kvaliteter och de rika kontrasterna.161

Brita Skrifvars (1867)
Brita Skrifvars är Topelius mest koncentrerade teaterpjäs och följer den klass
iska dramaturgin med rummets, tidens och handlingens enhet. Pjäsen äger
rum i Brita Skrifvars vävstuga någonstans vid den österbottniska kusten på
1860-talet. Trots att Topelius skrev den i två akter uppfördes den alltid utan
paus och uppfattades som enaktare.
Topelius inspirerades av huvudkaraktären i Friedrich Halms pjäs Griselda.
Hon är en dygdig kvinna av folket som blir nästan sadistiskt prövad av sin misstänksamme make, riddaren Parsifal. Topelius Brita är däremot en olycklig hustru
och omtänksam mor som har blivit övergiven av sin man. Pjäsernas upplösning
liknar varandra: den kränkta hustrun förkastar mannen och rikedomen.162
Pjäsen har en tacksam emigrantfigur, den försvunne maken Erik Scriwer,
som när han oväntat återvänder talar en rotvälska av svenska och engelska.
Den stora utvandringen från Österbotten till Nordamerika hade just börjat
på 1860-talet, vilket gav stycket en aktuell samhällelig kontext.
Brita förkastar också en annan enträgen friare, den rike grannen Richard
son som har dyrkat Brita hela sitt liv. I novellen som pjäsen bygger på skildrar Topelius honom som anskrämlig och hämndlysten, men i novellens
omarbetade version i Vinterqvällar och i pjäsen framstår han som maskulin
och god. Den försmådde friaren har rest runt i världen, deltagit i det amer
ikanska inbördeskriget på nordstaternas sida och krigat med boerna mot
Sydafrikas ursprungsbefolkning. Nu är Richardson dödssjuk och försöker med
ekonomiska argument tvinga Brita till äktenskap. När Brita avvisar honom
efterlämnar han sin förmögenhet till Britas barn. Episoden med Richardsons
sjukdom och arv, som i novellen utvecklas under en längre tidsperiod, sker
blixtsnabbt i den koncentrerade pjäsen.

Hangös öga. Äfventyr i tre berättelser (1867)
Underrubriken Äfventyr passar inte så väl eftersom pjäsen saknar dramatik i
handlingen. Ett skepp havererar och ett överraskande möte sker på en avlägsen
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fyrö, Russarö utanför Hangö, i början av 1800-talet. Det förflutnas hemlig
heter avslöjas så småningom. Två unga kvinnor, den fattiga Lilla D
 yning och
den rika Lady Arabella, får veta att de är bortbytingar men båda beslutar att
fortsätta sina gamla liv.
Pentti Paavolainen menar att fyrbåkens symbolik tilltalade Topelius: ljuset
skyddar sjöfararen på samma sätt som Guds öga skyddar människan på livets
hav. Paavolainen konstaterar att Hangös öga följer melodramats konventioner,
med bland annat två unga kvinnor som är varandras motsatser. Här skönjs
också ett identitetstema, hur blev jag den jag är, och Topelius program att
frigöra kvinnan från förväntningarnas tvångströja.163 Bortbytingsmotivet och
motivet med den dygdiga och muntert agerande kvinnan Lilla Dyning, med
sina underbara ögon och sitt förkastande av rikedom, var inte nya för Topelius.
I Hangös öga finns även en häxa, den estniska gumman Sammu, men hon är
mera realistisk än häxorna i Topelius tidigare pjäser. Hon representerar en
moderskärlek som har överskridit sina mentala gränser.

Iscensättningar
Som konstaterats skrev Topelius sina pjäser för svenska teatersällskap och för en
teaterpublik i både Sverige och Finland. Hans pjäser utgavs på Albert Bonniers
förlag i Stockholm och spelades av flera ambulerande teatertrupper på 1860-,
1870- och 1880-talen. Dåtida svenska teatersällskap turnerade även i Norge och
västra Finland.164 Svenska skådespelare som hade bekantat sig med Topelius
dramer i Finland tog dem till Sverige. Det var speciellt Pierre Deland, Johan
Roos, Wilhelm Åhman, August Westermarck, Frans Ferdinand Novander,
Conrad Landegren och C. O. Lindmark som reste runt i Sverige med Topelius
skådespel, särskilt Efter femtio år, Regina von Emmeritz och Veteranens jul.165
Två av Topelius pjäser fick sin urpremiär i Sverige: Brita Skrifvars under
Wilhelm Åhmans regi i Göteborg 1867 och sagospelet Sancta Maria i Visby
vid Sankt Nicolai kyrkoruin sommaren 1901 – dock utan tillstånd av Topelius
arvingar.166 Dessutom fick två dramatiska verk som hade uruppförts av amat
örer i Helsingfors sina första professionella iscensättningar i Stockholm: Kung
Carls jagt på Kungliga Operan 1856 och Ett skärgårds-äfventyr av Johan Roos
sällskap på Djurgårdsteatern 1863.167
Det nära förhållandet mellan den svenska litteraturen i Finland och Sverige illustreras av att Hjalmar Selander, som ledde ett resande teatersällskap
från 1890 till 1927, invigde flera teaterhus i Sverige med finländska skådespel,
t.ex. Karlshamns teater (1896) och Landskronas teater (1901) med Regina von
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Emmeritz.168 Pjäsen iscensattes under följande sekel även på Svenska Teatern
i Stockholm 1906 och Skansens Friluftsteater 1936.
Om man medräknar amatörföreställningar är Ett skärgårds-äfventyr Topelius mest spelade skådespel. Lustspelet gavs på svenska och finska runtom
i Finland från 1860-talet till 1930-talet och var speciellt populärt bland unga
– det uppfördes i skolor och ungdomsföreningar, men också i Martha- och
Lotta Svärd-föreningar. Pjäsen fungerade väl vid friluftsfester och var ganska
lätt att genomföra: man behövde några rokokodräkter, uniformer och peruker.
Dock borde man behärska höviska manér, men det var någonting man kunde
lära sig just genom uppförandet.
Den fosterländska tablån Veteranens jul förblev populär även in på
1900-talet. I det självständiga Finland propagerade pjäsen försvarsvilja vid
skyddskårs- och Lotta Svärd-fester. På Lotta-festen i Borgå 1929 lyfte diktaren
Bertel Gripenberg fram kommunisthotet och hyllade Topelius verser: »Bryt
inte sönder låset för din dörr! / Det kan behövas; det behövdes förr.»169
Under vinterkriget 1939–1940 uppfördes Veteranens jul av både Åbo Svenska
Teater och Svenska Teatern i Helsingfors och spelades under turnéer på
militärförläggningar och för evakuerade. Nu betonades folkets offervillighet,
dess »sköna konst att kunna dö».
Topelius mest uppskattade skådespel har dock varit Regina von Emmeritz.
Skaldens 100-årsjubileum i januari 1918 överskuggades av de oroligheter som
ledde till Finlands inbördeskrig. Alla stora teatrar i Finland firade Topelius
med Regina von Emmeritz, som nu fick en speciell laddning som ett patriotiskt
nummer. På Tammerfors Teater sporrade man den fosterländska stämningen
med röda lejonflaggan – den dåtida finska flaggan – som Bertel svingade i
slutscenen. Föreställningen avstannade för stående ovationer.170
Svenska Teatern, som hade blivit ockuperad och fördärvad av röda trupper,
öppnade den 3 maj 1918 med Regina von Emmeritz som fick intensivt bifall och
uppfördes flera gånger för jägarsoldater.171 Då var det många som trodde att
Finland skulle bli monarki och höstens lantdag valde den tyske prinsen Fredrik
Karl till Finlands kung. Planerna gick om intet när tyska kejsardömet förlorade
världskriget. Tydligen låg pjäsens succé efter det smärtsamma inbördeskriget
också däri att det – liksom Topelius som kulturell profil – erbjöd publiken
en gemensam patriotisk referenspunkt från den odelade finskhetens forntid.
Regina von Emmeritz kulturella betydelse befästes med Oskar Merikantos
operaversion (1920). Den uppfördes som friluftspjäs vid det första Kastelholmsspelet på Åland 1928 i regi av Åke Claesson. På 1930-talet uppfattades
Regina von Emmeritz som ett upplyftande historiskt drama som trots sitt förXLVIII

Regina von Emmeritz i en uppsättning på Suomalainen Kansallisteatteri (Nationalteatern) i början av 1910-talet. Rollen som Regina spelades av Päivi Horsma och i rollen
som kung Gustav II Adolf sågs Axel Ahlberg. Foto: Martikainen & Kni. Museiverket.

legade alexandrinmått hade bevarat sin charm.172 Det konservativa årtiondets
högerfanatism hos präster och ungdom gav pjäsen aktualitet. Nu fick Regina
von Emmeritz nya tolkningar på landets moderna vridscener, bland annat
1936–1937 på både Svenska Teatern och Tammerfors Teater. Kritiken ansåg
att slagsmålen på scenen var klumpiga: publiken hade redan sett världskriget
och det pågående Spaniens inbördeskrig på film.173
Regina von Emmeritz var nästan glömd när den återupptogs i 1970-talets
Finland. Den här gången var det vänsterfanatismen bland de unga som aktu
aliserade Reginas saga. Nu undvek man Topelius versmått och den romantiska
dramaturgin och dramatiserade pjäsen på nytt utgående från Fältskärns berätt
elser. Pekka Lounelas hörspel gavs 1974 och fick en masspublik via radion. En
hyllad bearbetning av Ritva och Kalle Holmberg gavs på Åbo Stadsteater 1975.
Flera av Topelius pjäser har även filmats. En av de tidigaste spelfilmerna i
Sverige är Regina von Emmeritz och Konung Gustaf II Adolf (1910) som regiss
erades av Gustaf »Muck» Linden. Hieronymus tolkades av Carl Browallius,
f.d. skådespelare på Svenska Teatern i Helsingfors. I annonser och programblad
angavs missvisande både Topelius och August Blanche som författare.174
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I Finland regisserade Karl Fager spänningsfilmen Gamle baron på Rautakylä (1923) som gav Adolf Lindfors möjlighet att föreviga sin prestation som
Drakenhjelm och Ida Brander som fru Hjelm. Som kung Gustav III uppträdde
en känd Bellmansångare, konstnären Bruno Aspelin.
Idén om att den finska konsten föddes med uppförandet av Kung Carls
jagt 1852 förstärktes och utgjorde handlingen i den historiska filmen Ballaadi
(Ballad, 1944), som regisserades av Toivo Särkkä. Erik Dahlbergs manus
kritiserades för den ohövliga bilden av Topelius.175 I skaldens roll sågs Arvi
Tuomi, som också gestaltade Topelius i en film om författaren Aleksis Kivi,
Jag lever (1946).
Kung Carls jagt hade även kanoniserats av fennomaner i början av
1900-talet när man upplevde en operavurm i Finland. Premiären på Finska
Landsortsteatern i Viborg våren 1905 blev en överraskande succé med 23
föreställningar i Viborg, Åbo och Uleåborg. Översättaren och regissören
Jalmari Finne satte upp operan igen på Finska Teatern i Helsingfors vid
Pacius 100-årsfest 1909.176 Den finska versionen regisserades av Aino Ackté
vid operafestspelen i Nyslott sommaren 1914.
För Finska Operan, som inledde sin verksamhet 1911, hade Kung Carls jagt
en speciell betydelse som den första inhemska operan, men den uppfördes
mycket sällan – kanske på grund av verkets skandinaviska etos. 1928 års
produktion fick dock ett mycket positivt mottagande.177 Efter andra världskriget såg man Kung Carls jagt som en övningsopera som kunde spelas av
studenter och skolelever. Som friluftsopera uppfördes verket sommaren
1961 i Juupajoki museimiljö som ett samarbete mellan Orivesi folkhögskola
och nationaloperan. I kungens roll såg man en av musikkursens elever, den
blivande teaterkompositören Kaj Chydenius.178
Dirigenten Ulf Söderblom bidrog till att Pacius musik fick en renässans
på 1990-talet. Nationaloperans prisade inspelning av Kung Carls jagt (1991)
valdes av Rundradion till årets skiva. Operan i Marcus Groths regi fick sin
premiär på Nationaloperan i januari 2007 och blev en succé med femton
föreställningar och över 15 000 åskådare. Även Prinsessan af Cypern upptogs
på nytt när Söderblom och författaren Lars Huldén omarbetade sagospelet
till en konsertversion. Den fick sitt uruppförande på den finlandssvenska
sångfesten i Esbo i juni 2001 med Tapiola Sinfonietta, och uppfördes också
under Helsingfors Festspel 2002 och på Svenska Teatern som morsdags
föreställning 2008.179
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Tidigare forskning
Finlands teaterhistoria på 1800-talet har undersökts av flera forskare (för
verktitlar, se litteraturförteckningen s. 559). Sammanställningar om teaterföreställningar gjordes redan på 1800-talet av Mathias Weckström (1864),
disponent för det gamla teaterhuset i Helsingfors, och Gustaf Cygnæus
(1889), ordförande för Konstföreningen i Åbo. De kringresande teatersällskapens föreställningar och repertoarer i Finland har kartlagts i flera volymer
av teaterhistorikerna Ester-Margaret von Frenckell (diss. 1943) och Sven
Hirn (diss. 1970). 1800-talets teaterdiskussion har behandlats i separata vol
ymer av Topelius-forskaren Valfrid Vasenius (1916) och Yrjö Hirn (1949).
Den svenskspråkiga teaterns historia i Finland har även skildrats av Ingrid
Qvarnström (1946–1947).
Bilden av 1800-talets teaterhistoria har fördjupats genom lokal- och institut
ionshistoriska studier samt genom de nordiska forskningsprojekt som leddes
av Claes Rosenqvist (1998, 2008) under medverkan av Pirkko Koski samt
Asko Rossi och Linnea Stara, som har studerat den finlandssvenska teaterns
födelse (2010, 2013). Finska Teaterns historia har behandlats uttömmande
av Eliel Aspelin-Haapkylä (1906–1910) och Pentti Paavolainen (2014–2018).
Svenska Inhemska Teaterns historia har skrivits av Erland Colliander (1920)
och Folkteatern har behandlats av Birgitta Karlsson (1998). Nyare översikter
av Finlands teaterhistoria har författats bl.a. av Pentti Paavolainen (2005) och
Mikko-Olavi Seppälä (2010).
Forskningen kring Topelius verk florerade i början av 1900-talet efter
författarens bortgång. Litteraturvetaren Valfrid Vasenius och författarens
barnbarn Paul Nyberg uppmärksammar Topelius dramatiska verk i sina
biografier. Speciellt Vasenius (1927) gör omfattande analyser av Topelius
dramatik. Senare har Matti Klinge (1998) studerat idéhistoriska dimensioner
i Topelius dramer. Skräckromantiska inslag i Topelius prosa och dramatik har
analyserats i flera verk av Maija Lehtonen (2002) och Jukka Sarjala (2007).
Topelius libretton har behandlats av Matti Vainio (2009) och Tomi Mäkelä
(2009). Topelius jubileumsår 2018 uppmärksammades bl.a. med en essäsaml
ing där Topelius dramatik presenteras ingående av Pentti Paavolainen (2019).
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