
OLOF  AF  WIBELI  -  ”LANDSHÖVDINGEN”  I  ” FÄNRIK  STÅLS  SÄGNER”   

 

 

Skalden, tänkaren och hjälten – för att låna Tegnérs uttryck – var det romantiska 1800 – talets 

ikoner. I särskild grad, vågar man tro, gällde denna förgudning skalden. Han var den utvalde, 

den som Gud förlänat kraft att uppenbara idévärldens sanningar. Genom hans verk – och bara 

genom hans verk – kunde den vanliga människan i sin simpla sinnevärld, om så blott för ett 

ögonblick, få en förnimmelse av det högsta sköna och sanna. Denna föreställning om 

undantagsmänniskan, hon med den unika skaparkraften, ledde fram till det som utan vidare 

kan kallas genidyrkan. 

 

Tegnér själv är en inkarnation av detta geni. Men frågan är om han inte i popularitet får stå 

tillbaka för Johan Ludvig Runeberg. När Runeberg i juni 1851 kom till Stockholm på sin enda 

utlandsresa och ryktet gick att skalden tog en promenad på Djurgården, åtföljdes han snart av 

tusentals människor som bara åstundade en sak: att få en skymt av den store mannen. Varför? 

Självfallet för att Runeberg var författaren till ”Fänrik Ståls sägner”, vars första del kommit ut 

tre år tidigare och fått en kolossal genomslagskraft. Det är ju i detta verk som vi, förutom den 

blivande nationalsången ”Vårt land”, finner klassiska gestalter som Lotta Svärd, Sven Duva, 

Sandels, von Döbeln och Soldatgossen. Det finns många som utan vidare menar att Finland 

aldrig skulle ha blivit självständigt utan den nationella glöd som ”Fänrik Ståls sägner” tände. 

Detta torde säga det mesta om verkets dignitet. 

 

Sägnerna består i första hand om berättande dikter från det olyckliga kriget med Ryssland 

1808 – 09, då Finland gick förlorat. Motgångar hopade sig. De militära misstagen var legio. 

Eländiga förhållanden rådde och defaitismen bredde ut sig. Så icke i sägnerna! Mod och 

offervilja finner vi. Inga klassgränser skymmer: den enkle soldatens insats för fosterlandet är 

lika mycket värd som generalens. Dikterna är – vad man än säger om krigsförhärligande och 

ensidig idealisering – konkreta och lätta att ta till sig.  Lätta att lära sig utantill är de också, 

åtminstone styckevis och delt. Forna tiders flickskole- och realskoleelever vet förvisso vad jag 

talar om. ”Fänrik Ståls sägner” var en av grundstenarna i vår i lika hög grad litterära som 

mentala skolning. 

 

Den tyske Nobelpristagaren i litteratur Thomas Mann har sagt: ”Ett faktum är en tillfällig 

sanning. En myt är en evig sanning.” Uttrycket torde ha åtskilligt som talar för sig och därför 

kommer Lotta Svärd sannolikt att leva vidare för alltid, trots att marketenterskor som hon inte 

fanns i den svensk – finska armén. På samma sätt kommer Sven Duva, som stupade vid Virta 

bro i ensam och heroisk kamp mot en stor rysk styrka, att för evigt finnas på vår litterära 

näthinna. Vem bryr sig om att hans alter ego, soldaten och senare skomakaren Johan 

Zacharias Bång, minsann inte föll i ärorik kamp men långt senare slutade sina dagar i 

Vilhelmina? Han gjorde sig efter återkomsten från Finland snabbt till varg i veum i 

hembygden genom sitt superi, sin bärsärkagång och sitt allmänt otyglade humör. Till 

yttermera visso förde han något som beskrivits som privatkrig mot lapparna. 

 

Dessutom är det ju faktiskt så att Johan Ludvig Runeberg, Finlands nationalskald, bördig som 

han var från det svensktalande Österbotten, inte ens kunde tala eller skriva finska. ”Vårt land” 

– ”Maamme” först senare på finska – är alltså ursprungligen skriven på svenska! 

 

Finns det då inga ”riktiga” gestalter och något faktiskt verklighetsunderlag i ”Fänrik Ståls 

sägner”?  

 



Jodå, och för oss i Värmland behöver inte vägen bli särskilt lång. Det är tillräckligt att 

förflytta sig till Västra (Gamla) kyrkogården i Karlstad. Här finner vi Olof af Wibelis 

(Wibelius före adlandet 1808) gråa och oansenliga kalkstenshäll. Väder, vind och snart nog 

två sekels gång har gått hårt åt texten och gjort den svårtydd. Denna grav är för övrigt den 

enda enskilda gravvården på kyrkogården som Carlstads - Gillet uppmärksammar med en 

minnestavla. 

 

Mellan 1809 och 1813 var af Wibeli landshövding i Värmland. Det finns flera landshövdingar 

med längre tjänstgöringstid och med mera imponerande meritlista vad gäller insatser för länet 

som också fått sin sista vila på Västra kyrkogården. De har dock inte blivit uppmärksammade 

på liknande sätt. 

 

Varför då af Wibeli? Vad förskaffar honom hans postuma berömmelse? Det här: han är den 

ingalunda fiktive men i högsta grad verklige gestalten som Runeberg avporträtterar i dikten 

”Landshövdingen” i ”Fänrik Ståls sägner”. Så här lyder en strof: 

 

                  ”Wibelius var hans namn, av anors glans 

                    Omstrålat ej, men vördnadsvärt ändå, 

                    Ty namnets ära var, att det var hans, 

                    Hans adel föll därpå.” 

 

Lång kom emellertid vägen fram till ära och berömmelse att bli för den fattige prästsonen från 

Södertälje Olof Wibelius, den äldste i en syskonskara på sju som tidigt kom att bli både fader- 

och moderlös. Livet kom i det längsta att präglas av armod och försakelser men också av 

direkt drabbande personliga sorger. Ett exempel är hans äktenskap. Hans första hustru dog vid 

21 års ålder, de tre barn de hade i späd ålder. Det enda barn han fick med sin andra hustru, en 

son, dog ”vid dess 6 ålder”. 

 

Efter juridiska studier i Uppsala kom Wibelius till det ännu svenska Finland, där han genom 

sin arbetsamhet, duglighet, självständighet och integritet efter många år 1803 utnämndes till 

landshövding över Savolax och Karelens län. Det är också här, i residensstaden Kuopio, som 

han i april 1808 har sin i dikten relaterade konfrontation med den ryske överbefälhavaren von 

Buxhoevden, detta sedan hans fögderi invaderats av fienden. Denna uppgörelse skedde i 

verkligheten i brevform men Runeberg dramatiserar det hela genom att låta de bägge 

huvudpersonerna personligen mötas. Med handen på Sveriges rikes lag markerar Wibelius sin 

position:  

 

                      ”Ni segrat, makten tillhör er idag. 

                        Jag är beredd, gör med mig vad ni vill! 

                        Men lag skall överleva mig, som jag 

                        Långt efter den blev till.” 

 

Bakgrunden var den här. Den ryske överbefälhavaren hade utfärdat en proklamation, i vilken 

finska officerare beordrades återgå till sina hemorter; om de följde med armén till Sverige, 

skulle de mista lön, boställen och egendom. Mot detta protesterade Wibelius, som stannat 

kvar på sin post för att skydda invånarna. Han underströk med skärpa att enligt landets lag, 

som segraren lovat upprätthålla, skulle ”vapenlösa hustrur och borgenärer” icke lida för de 

frånvarandes skull. Imponerad av denne civile ämbetsmans kurage att rakryggat stå upp mot 

ockupationsmakten beslöt den för sin ridderlighet kände von Buxhoevden att först uppskjuta 

och sedan inställa den överklagade åtgärden. 



 

Efter att ha förlorat sin egendom i Finland kom alltså af Wibeli till Värmland, utnämnd till 

landshövding. Han intresserade sig bl.a. för fattiga barns skolgång och grundade en tidig 

friskola, uppdelad på en ”läseskola” och en ”industriskola”; af Wibeli hade f.ö. ett särskilt 

intresse för slöjd. Till hans initiativ hörde också inrättandet av ett ”korrektionshus” för social 

träning av tiggare och lösdrivare. Hans insatser renderade honom såväl högstämda 

hyllningsdikter som gnöl och gnäll, de senare reaktionerna huvudsakligen inte oväntat från 

”korrektionshuset”. 

 

Trött av år och mödor ansökte han 1813 om avsked, vilket beviljades. Tio år senare, den 1 juli 

1823, avled så af Wibeli i Karlstad och slöt därmed sin ätt.  

 

Hans aktualitet efter 200 år? Inte föraktlig! 

 

Vid ett festtal vid den juridiska fakultetens alumnseminarium i Helsingfors i januari 2009 höll 

t.ex. republikens president Tarja Halonen ett festtal, i vilket Olof af Wibeli harangerades som 

inkarnationen av den omutlige ämbetsmannen, han som försvarar den lagliga ordningen och 

vägrar att falla undan för yttre tryck 

 

Ordet kan vara mäktigare än svärdet. Om detta är det viktigt att påminnas. 

 

På sin upplysningstavla kallar Carlstads Gillet af Wibeli ”en hjälte utan vapen”. 

 

Det är en karakteristik som håller. 

 

 

 

                                                         xxxxxxx 

 

 

 

Erik Bengtson 

 

 

Källor: C.V. Bromander, En minnesvärd värmländsk landshövding (1926) m.fl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


