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Förord
Även om Finland 1809 blev en autonom del av det Ryska imperiet med Tsar Alexander I som
dess regent hade perioden under det svenska styret lämnat outplånliga spår. Makt och myn-
digheter kommunicerade fortfarande på svenska och det finska språket var mest till för all-
mogen. Högre utbildning skedde på svenska eller latin, och finskspråkig litteratur var än så
länge sällsynt vid denna tidpunkt. Först på 1860-talet blev finska ett likvärdigt språk hos ad-
ministration och myndigheter.

Elias Lönnrot [1802 – 1884] föddes i en brytningstid, då landet sökte efter en egen natio-
nell identitet. Uppväxt under fattiga förhållanden, men med ett synnerligen gott läshuvud och
med fallenhet för språk blev han medskapande till denna identitet. Lönnrot var varken den
förste eller den siste som gjorde strapatsfyllda resor i Karelen och kring Vita havet för att
nedteckna och samla in runosånger. Men de verk han senare redigerade och sammanställde,
Kanteletar och Kalevala, blev till grundstenar i en finskspråkig kultur. Den sistnämnda är
översatt till mer än 60 språk.

Lönnrot skrev också handböcker i medicin, böcker om botanik och var extremt produk-
tiv under hela sin verksamma karriär. Hans reseskildringar, artiklar och dikter publicerades
i flertalet tidningar under drygt 50 år. Han var också själv redaktör för några tidskrifter och
skrev lika obehindrat på svenska såväl som finska.

Hans bidrag till utformningen av det finska språket är kort sagt ovärderliga. Han har också
kallats för en av fäderna till det finska skriftspråket. 1880 utgav han ett finsk-svenskt lexikon
vars omfattning än idag är synnerligen imponerande. Han innehade ämbeten som profes-
sor, bland annat i det finska språket, i Helsingfors och var också medlem i flertalet utländska
vetenskapsakademier. 

Lönnrot var till sin utbildning läkare och tjänstgjorde under drygt 20 år i Kajana, som då
var en mindre ort med cirka 400 invånare. Egentligen bara en liten håla, så man kan förstå
om han även i verkligheten längtade bort därifrån. 

Sant är att han hade återkommande ekonomiska bekymmer, att han ägde ett hus och ett
par gårdar i Kajana och att hans föräldrar bodde på en av dem. Sant är också att det hände en
båtolycka ... Men han gifte sig och bildade familj sent i livet. Som pensionär drog han sig
med sin familj tillbaka till Sammatti, sin födelsebygd.

Elias Lönnrot i Ville Rantas tappning hämtar kanske bara en liten gnutta stoff ur verklig-
heten. Men verkligheten är ju å andra sidan också en helt annan historia ...
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