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”Mai vite dale svenske” 
Konstantinopels mångspråkighet i skandinavisk litteratur kring 1900 

HELENA BODIN 
Professor i litteraturvetenskap, Stockholms universitet 

Om man oförmodat skulle bliva tillfrågad, vad Konstantinopel är, skulle 
man stå svarslös och blott trycka handen mot pannan för att stilla tankarnes 
storm. Konstantinopel är ett Babylon, en värld, ett kaos. ”Är det skönt?” Ja, 
underbart. ”Är det fult?” Ja, avskyvärt. ”Behagar det er?” Det berusar mig. 
”Skulle ni kunna trivas där?” Jag vet icke; vem kan väl, säga, om han skulle 
trivas på en annan planet?1 
 

Så beskrev den italienske författaren Edmondo de Amicis den svåra uppgift han 
stod inför när det gällde att skildra Konstantinopel efter hans vistelse där 1874. 
Det tog tre år innan boken kom ut, men den blev då en stor succé, en förebild 
för många senare reseskildringar, och översattes inom kort till flera språk, däri-
bland till svenska 1884; 1895 var det dags för en ny svensk upplaga. Här skildras 
situationen under det sena 1800- och tidiga 1900-talet, då Konstantinopel ännu 
var en kosmopolitisk metropol: en mångkulturell, mångreligiös och mång-
språkig stad med flera olika skrivsystem i bruk. Omkring en miljon invånare, 
bland dem turkar, greker och armenier, delade sina gator, vattenvägar och 
butiker med västerländska resenärer och turister på genomresa, liksom med 
bofasta västerlänningar. Även om staden uppfattades som österländsk, så menade 
européerna att den var europeisk, på samma sätt som de västliga delarna av det 
krympande osmanska imperiet vid den här tiden tillhörde Europa. Man kan säga 
att Konstantinopel utgjorde ett slags orientalisk enklav inom Europas gränser. 

                                                 
1 Edmondo de Amicis, Konstantinopel, övers. A. Schulman, Stockholm: Beijel, 1895 [Uppsala 1884], 
s. 26f. Stavningen i svenska citat har moderniserats. 
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 I forskningsprogrammet Word Literatures – Cosmopolitan and Vernacular 
Dynamics, som pågår fram till 2021, ingår jag i en forskargrupp som ägnar sig åt 
litteraturens världsskapande möjligheter. För mitt delprojekt Cosmopolitan long-
ings and vernacular belongings: Constantinople in literary fin-de-siècle and high 
modernism framstår Edmondo de Amicis framställning av Konstantinopel som 
”en värld, ett kaos” som särskilt intressant. Litteraturen speglar och belyser inte 
bara sin omvärld utan bidrar också till vad som kallas worldmaking, till att skapa 
världar. Med Eric Hayot kan man tala om en litterär värld som byggs upp i dessa 
berättelser.2 Som vi ska se skapas just i reseskildringar, romaner och noveller om 
och från Konstantinopel kring 1900 en särpräglad sådan litterär värld, som 
särskilt karaktäriseras av föränderlighet och mångspråkighet. 
 Ur ett stort internationellt textmaterial har jag här valt att ta upp några texter 
av skandinaviska författare som alla är kvinnor: den polsk-danska konstnären 
och författaren Elisabeth Jerichau-Baumann (1819–1881), den norska för-
fattaren Amalie Skram (1846–1905), den svenska journalisten och författaren 
Elsa Lindberg-Dovlette (1876–1944) och överstinnan Stéphanie Beyel (d. 
1958). Dessutom inbegrips i materialet även översättningar till svenska av ett par 
internationellt mycket framgångsrika böcker: Edmondo de Amicis italienska 
reseskildring Costantinopoli (1877), vars svenska översättning Konstantinopel 
redan citerats, samt Pierre Lotis franska kärleksroman Les désenchantées (1906), 
som samma år publicerades i svensk översättning, De uppvaknande, av Alma 
Faustman. Som en något senare referenspunkt används också Virginia Woolfs 
tidiga och modernistiskt berättade roman Jacob’s Room (1922), översatt till 
svenska 1927 av Siri Thorngren-Olin. 
 Det kosmopolitiska Konstantinopel rymde såväl världsmedborgare som med-
borgare från all världens länder. Där talades inte bara turkiska och stora kultur- 
och kolonialspråk såsom engelska, franska och arabiska, utan även många olika 
mindre folkspråk. Som vi kommer att se uppmärksammas de olika språken sär-
skilt i de litterära skildringarna, vilket gör att Konstantinopels kosmopolitiska 
helhet gestaltas just genom sin mångfald, genom sina många skilda lokala och 
vernakulära uttryck. Det rör sig med Yasemin Yildiz uttryck om ett särpräglat 
språklandskap (linguascape) som möter läsaren genom framställningar av Kon-

                                                 
2 Eric Hayot, On Literary Worlds, Oxford: Oxford University Press, 2012. 
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stantinopels särskilda ljudlandskap (soundscape).3 Detta väcker i sin tur frågor: 
På vilka platser förekommer de olika språken i de här berättelserna? Genom vilka 
personer förmedlas språkkunskaperna? Hur återges de olika språken i de litterära 
texterna? 

Städerna i staden 
 
När Edmondo de Amicis beskriver Konstantinopel framställs den inte som en 
enda, sammanhållen stad utan som flera städer, alla med sina särskilda associa-
tioner till andra länder, världsdelar och kulturer: 
 

Vid vart hundrade steg förändras scenen. Här är man på en gata i en av 
Marseilles förstäder, men om man viker om hörnet, är man mitt i en asiatisk 
by; viker man om ett annat hörn, befinner man sig i ett grekiskt kvarter, om 
ett tredje, i en förstad i Trapezunt! På tungomålet, ansiktena och husens 
utseende ser man, att man byter om land; här bitar av Frankrike, där remsor 
av Italien, längre bort fläckar av England och smulor av Ryssland.4 

 
Också Elsa Lindberg-Dovlette beskriver Konstantinopel som inte bara en utan 
flera städer. Hon gifte sig 1902 med en persisk diplomat och flyttade till hans 
harem i Konstantinopel, där hon levde som hans enda hustru.5 Kvinnor från 
minareternas stad (1908) inleds av en novell som kallats just ”Konstantinopel”. 
Här beskrivs stadens mångfald som ett sällskapsspel av typ Alfapet eller Scrabble: 
 

                                                 
3 Yasemin Yildiz, Beyond the Mother Tongue. The Postmonolingual Condition, New York: Fordham 
University Press, 2012, s. 109. För soundscape i litteraturen, se vidare Philipp Schweighauser, 
”Literary Acoustics”, i Handbook of Intermediality: Literature – Image – Sound – Music, red. Gabriele 
Rippl, Berlin: De Gruyter Mouton, 2015, s. 475–93. 
4 de Amicis, Konstantinopel, s. 25. 
5 För Elsa Lindberg-Dovlette, se vidare två kommande artiklar: Helena Bodin, ”Haremslivet i 
Konstantinopel i berättelser av Elsa Lindberg-Dovlette”, Tijdschrift voor Skandinavistiek (IASS 
proceedings 2016), 2018, samt ”Seclusion versus accessibility – the harems of Constantinople as 
aesthetic worlds in stories by Elsa Lindberg-Dovlette”, i World Literatures: Exploring the 
Cosmopolitan-Vernacular Exchange, red. Stefan Helgesson et al., Stockholm: Stockholm University 
Press, 2017. 
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När man som barn lekte bokstavsspel och någon skakade inne i handen en 
hel mängd bokstäver, som tillsammans skulle bilda en stad, då kunde man 
vara säker på, att uttydningen var – Konstantinopel. Så har också skaparen i 
sin slutna hand omskakat och blandat olika folkslag och typer, religioner, 
seder och tungomål, byggnadsstilar, gator och gränder, rakt och krokigt, fult 
och vackert, smuts och renhet, det mest bländande ljus med det djupaste 
mörker. – Land av två världsdelar med vatten av trenne hav. – Och det blev 
Konstantinopel.6 

 
Därefter återger novellen ett antal spridda anteckningar. De uppges vara skrivna 
av en ung turkisk kvinna, Djamilé Hanoum, som efterlämnat dem vid sin död. 
Hon skriver här i jagform och riktar sig till ett du, till en kvinna från ett annat 
land, som hon kallar sin främmande vän och tar med på en rundvandring i 
Konstantinopel. Stadens föränderlighet betonas genom att beskrivas just som 
flera städer i följd: 
 

Du skall ej tro att vår stad är blott en enda stad. Det är flera hopade intill 
varandra. De breda sig ut och de flöda över två världsdelar, utan att någonsin 
känna sin begränsning, varken i Europa eller Asien. Var det är som vackrast, 
där har strax en stad byggt sig, och så ha de alla hopat sig i lekfull oordning 
upp- och nedför kullar, utan planläggning. Och därför ser det hela mera ut 
som ett enda, jättestort nomadläger. 
 Men allt, vad din blick kan omfatta, så långt ögat når, är Konstantinopel 
och åter Konstantinopel, alltid växlande, alltid nytt, aldrig upprepande sig 
själv.7 

 
Senare i novellen skildras Konstantinopel återigen som en stad bestående av flera 
städer, men nu betonas deras olikartade religiösa prägel: ”Man har blott att följa 
Gyllene Hornets strand för att finna stad efter stad, kristna, muselmanska, 
judiska.”8 De avslutande orden beskriver så Konstantinopels sammansatthet 
ännu en gång: "det underbara, oändliga, mångfaldiga och enda Konstantin-

                                                 
6 Elsa Lindberg-Dovlette, Kvinnor från minareternas stad. Vignetter av Isaac Grünwald, Stockholm: 
Bonniers, 1908, s. 3. 
7 Ibid., s. 46. 
8 Ibid., s. 53. 
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opel.”9 Också den svenske manlige rese-
nären i Lindberg-Dovlettes novell ”Ajesja” 
beskriver sitt intryck av stadens lockande 
skimmer på liknande vis: ”Alltid avlägset, 
eftersträvansvärt, oupphinneligt.”10 
 I Virginia Woolfs roman Jacobs rum 
kontrasteras detta urbana och flyktiga 
Konstantinopel mot Grekland, som med 
sitt antika kulturarv var ett typiskt resmål 
för tidens manliga bildningsresenär. Den 
unge huvudpersonen Jacob, som berättel-
sen följer från småbarnsåren till hans 
alltför tidiga död under första världskriget, 
läser inte bara grekiska klassiker och reser 
till Grekland. Tillsammans med ett gift 
par, där särskilt kvinnan intresserar 
honom, besöker han även Konstantin-
opel. Denna del av resan skildras emeller-
tid aldrig i romanen utan antyds endast 
parentetiskt. Tillbaka i London, med par-

ker, vattendrag och broar där bilar passerar, människor flanerar, barn leker och 
får betar, kommenterar Jacob det han ser: ”Så urbant”.11 Som en jämförelse 
förklarar han att Grekland och Parthenon alldeles saknade ”denna europeiska 
mystik”, och medan han ännu var där, konstaterade han att ”Grekland var slut, 
Parthenon i ruiner”.12 Vad Konstantinopel i stället hade att erbjuda nämns 
aldrig, men att det verkliga skälet till att Jacob begav sig till Konstantinopel var 
en förälskelse framstår dock klart för hans bästa vän, som utbrister: ”Du är kär!”13 
 Jacobs resa till Konstantinopel, som bara antyds och aldrig skildras, svarar i 
Woolfs roman mot det kärleksäventyr, den förälskelse som Jacob upplever, och 
som likaså endast antyds. Konstantinopel står här för den otillåtna förälskelsen, 
för det risktagande den medför. Stadens funktion i romanen blir på så vis em-

                                                 
9 Ibid., s. 61. 
10 Ibid., s. 109. 
11 Virginia Woolf, Jacobs rum, övers. Siri Thorngren-Olin, Stockholm: Gebers, 1927, s. 229. 
12 Ibid., s. 230 resp. 210. 
13 Ibid., s. 230. 

”Ajesja”, vinjett av Isaac Grünewald i Elsa 
Lindberg-Dovlettes Kvinnor från 
minareternas stad (1908). 
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blematisk för den litterära värld som byggs upp genom skildringarna av Kon-
stantinopel vid decennierna runt 1900. I Jacobs rum framhålls Konstantinopel 
som ett urbant och föränderligt alternativ, i kontrast mot Akropolis och det 
bestående, antika kulturarv som spelat så stor roll för den västerländska littera-
turen. 

Mångspråkiga platser 
 
När Elsa Lindberg-Dovlette låter sin turkiska brevskriverska berätta om Kon-
stantinopel i novellen med samma namn nämns en rad olika språk. De hörs 
alldeles särskilt i Galata: ”Överallt här hör man franska, grekiska, tyska, engelska, 
armeniska och ryska talas. Och så genovesiska”.14 Just stadens mångspråkighet, 
inklusive sådana meningsutbyten som innebär att man använder sig av gester 
och miner, är central också för Stéphanie Beyel, i hennes Brev- och dagboks-
anteckningar från Broussa och Konstantinopel (1919). I augusti 1913, efter 
Balkankrigen, skriver hon till sin väninna Alice Nordin:  
 

Det europeiska Turkiet har blivit stympat, men vi få behålla Konstantinopel, 
med en liten sträcka land som förgård till denna, inom de byzantinska 
murarna slutna lilla värld, där människor från jordens alla ändar tala var sitt 
språk, utbreda sina seder och bruk som hemma i sitt eget land och förvandla 
det gamla Byzanz till ett modernt Babel. Språkförbistringen äro vi emellertid 
ej utsatta för, ty här kan varje människa minst två språk, och kan hon 
händelsevis bara ett, så talar hon på ett så tydligt sätt med händer och armar, 
ögon och minspel, att till och med du skulle förstå det utan vidare.15 

 
Det är slående hur Konstantinopel ännu när första världskriget närmar sig 
karaktäriseras av sin mångspråkighet i så hög grad att staden framstår som ett 
modernt Babel, men då med den skillnaden att dess invånare – åtminstone enligt 
Beyel – alltid lyckas förstå varandra. 

                                                 
14 Lindberg-Dovlette, Kvinnor, s. 52. 
15 Stéphanie Beyel, Brev och dagboksanteckningar från Broussa och Konstantinopel, Stockholm: 
Wahlström & Widstrand, 1919, s. 74. 
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 Det finns en rad typiska platser som reseskildrare och författare ständigt 
återkommer till för att skildra just Konstantinopels mångspråkighet. Som vi ska 
se är några av dem kajerna, broarna, minareterna, begravningsplatserna och 
basarerna, som i dessa berättelser närmast fungerar som litterära topoi. 
 Ett vanligt grepp är att ge en överblick över alla de många folkslag av olika 
religioner och språk som direkt vid ankomsten välkomnar de resenärer som an-
länder med båt och landstiger på kajen. Elisabeth Jerichau-Baumann beskriver i 
Brogede Rejsebilleder (1881) denna situation likt ett slagsmål där såväl olika språk 
som tillhyggen används: ”Dér mundhugges der, ikke alene paa Tyrkisk, Græsk 
og Armenisk og i andre Sprog, men de hugge fra sig med Haand og med Aarer, 
med Albuestød og med Dunk i Ryggen, det var en Støj uden lige.”16 Episoden 
är ett gott exempel på hennes stilistiska vigör, och den avslutas med en snopen 
men humoristisk anmärkning om att hon förlorade sin hatt vid landstigningen: 
”men min pæneste Hat, den sejlede sin egen Sø i Papæske, der snart opløstes, 
saa de tyrkiske Fisk ogsaa fik Begrep om Pariser-Mode.”17 
 Broarna i Konstantinopel, där många människor rör sig, utgör ytterligare en 
typisk plats, där stadens många språk ljuder i berättelserna. Jerichau-Baumann 
uppfattar där ett oväsen: ”[e]n umaadelig Larm, lig Cikadernes Svirren”.18 Även 
de Amicis har ägnat Galatabron en flera sidor lång beskrivning, där han särskilt 
återger allt som hörs: 
 

Det dova sorlet, som utgår från denna människomassa, överröstas av de 
grekiska tidningspojkarne, som med gälla röster utropa sina tidningar, 
bärarnes stentorsrop, turkinnornas klingande skratt, eunuckernas gnällande 
barnröster, de blindas falsettstämmor, den gungande brons dova buller, 
visselpiporna och ringklockorna på de hundrade ångbåtarne, vilkas rök av 
vinden stundom neddrives på mängden på bron, så att man för ett par 
minuter icke ser något.19 

                                                 
16 Elisabeth Jerichau-Baumann, Brogede Rejsebilleder, Kjøbenhavn, 1881, s. 8. För Jerichau-
Baumann, se vidare Elisabeth Oxfeldt, ”The Hyphenated Woman: Elisabeth Jerichau-Baumann’s 
Juggling Categories of Gender, Nation, and Ethnicity”, Journeys from Scandinavia. Travelogues of 
Africa, Asia, and South America, 1840–2000. Minneapolis–London: University of Minnesota Press, 
2010, s. 31–57. 
17 Jerichau-Baumann, Brogede Rejsebilleder, s. 8. 
18 Ibid. 
19 de Amicis, Konstantinopel, s. 35. 
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Galatabron omkring år 1880. Gammalt vykort efter fotografi av Sebah & Joaillier.20 
 
Här blir språklandskapet också till ett ljudlandskap. Edmondo de Amicis 
uppmärksammar även böneutroparens bidrag till språk- och ljudmiljön i 
Konstantinopel: ”Mot de ändlösa valven genljuder rösten av en osynlig muezzin, 
vilken står på någon närbelägen träminaret och förkunnar solens nedgång. Här 
och där utbreder en turk sin matta utanför sin bod och frammumlar afton-
bönen”.21 De röster som ljuder i Konstantinopels litterära värld markerar på så 
vis dess islamiska karaktär. Författaren frågar sig till och med: ”varpå skulle den 
kristne, om han icke hörde muezzinens stämma, kunna se, att detta folks tro icke 
är den samma som hans?”.22 Det är hörseln som avgör den saken, menar han, 
inte synen, eftersom ”den bysantinska stilen giver moskéerna likhet med kristna 
kyrkor”.23 

                                                 
20 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pont_de_Galata.jpg, hämtad den 18 september 2017. 
21 Ibid., s. 97f. 
22 Ibid., s. 137. 
23 Ibid. 
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 Elsa Lindberg-Dovlette beskriver i novellen ”Den svarta och den vita skogen” 
en liknande scen, där böneutroparen syns och hörs i vad som här kallas ”mina-
reternas vita skog”,24 nästan som i en saga: 
 

På Stambuls höjder, högst av alla, i vita skogen, reste sig den gamle 
muezzinens minaret. Och när han där uppifrån sjöng med djup stämma de 
långa, manande toner och himmelens vind svepte hans silvervita skägg 
omkring honom, då var det för dem, som stodo där nere och sågo uppåt, 
som om han stått där högst i vita skogen, likt en helig i vit sky.25 

 
Också begravningsplatserna i Konstantinopel uppmärksammas på grund av den 
rikedom av språk och skriftsystem, knutna till olika religioner, som de erbjuder. 
Edmondo de Amicis lägger särskilt märke till den armeniska delen av 
 

allmänna begravningsplatsen, på vilken människor av alla trosbekännelser, 
med undantag av israeliter, jordas, var och en på sitt särskilda område. […] 
Vi stannade först på det för armenierna bestämda området av begravnings-
platsen. Gravstenarne äro låga och breda, betäckta av inskrifter med det 
armeniska språkets regelbundna och vackra bokstäver.26 

 
De olika skriftsystemen och språken berörs också i berättelser från basarerna. Så 
nämner exempelvis Elsa Lindberg-Dovlette i novellen ”Ajesja” den vita marmor-
brunnen i Stora basaren: ”Turkisk skrift löper där runt om i bleknat guld, och 
för den oinvigde likna dessa bokstäver sjögräsets lösta blad, då vågorna på måfå 
länkat dem samman.”27 Just härifrån Stora basaren beskriver även de Amicis 
uppgivet språkskickligheten hos alla de ”mäklare eller agenter” som bistår 
köpmännen – ”man har alltid ett halvt dussin omkring sig”: ”Om vi förstå 
grekiska, tala de turkiska med varandra; känna vi turkiska språket, begagna de 
armeniskan; förstå vi också litet armeniska, taga de spanskan till hjälp; de finna 
alltid något sätt att göra sig förstådda av varandra och spela köparen ett fult 
spratt.”�28 

                                                 
24 Lindberg-Dovlette, Kvinnor, s. 66. 
25 Lindberg-Dovlette, Kvinnor, s. 68. 
26 de Amicis, Konstantinopel, s. 59f. 
27 Lindberg-Dovlette, Kvinnor, s. 93. 
28 de Amicis, Konstantinopel, s. 78, 84 resp. 85. 
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Scener från Konstantinopel ur Brogede Rejsebilleder (1881): Islamisk begravningsplats, Stora basaren. 
Detaljer från gravyrer efter målningar av Elisabeth Jerichau-Baumanns son, Harald Baumann. 

Förmedlarna 
 
Bland de personer som är av avgörande betydelse för kommunikationen mellan 
resenärerna och invånarna i Konstantinopel finns förmedlare av olika slag. Dit 
hör de ovannämnda ”mäklarna”, mellanhänderna, i basarerna, men också de 
många guiderna och tolkarna som dyker upp på kajen vid resenärernas ankomst 
med båt, samt de vanligtvis engelska eller franska guvernanterna i haremen, och 
ibland också tjänstefolket. Stéphanie Beyel berättar till exempel beundrande om 
jungfrun i en av de europeiska familjerna att hon är ”en grekinna, som heter 
Despina och kan sex språk”.29 Där andra är hänvisade till att göra sig förstådda 
med gester är Despinas översättningsförmåga mycket hjälpsam. Dock tenderar 
hon att fritt blanda språken, som då hon anmäler att en ung bonde vid namn 

                                                 
29 Beyel, Brev och dagboksanteckningar, s. 105. 
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Eyub från Broussa kommit på besök: ”Gnädige Frau, der joli garçon Eyub ist 
gekommen”.30 
 När det inte fanns någon tolk till hands kunde det emellertid uppstå pro-
blem, så som Jerichau-Baumann livfullt berättar. Hon och hennes sällskap hade 
tänkt besöka Hagia Sofia, som vid den här tiden ännu var moské, men roddarna 
i kaikerna förde dem i stället till fiskmarknaden. Resenärerna protesterar men 
lyckas inte göra sig förstådda förrän en skräddare som kan italienska uppenbarar 
sig: 
 

Doktoren raabte i Et væk: ”Aja Sofia!” og truede med Haanden, idet han 
negtede at betale – men det forstodes ikke; mit Feltraab var: ”Parlez vous 
français?”, men det var ogsaa forgjæves. Endeligt svarer et Menneske paa 
Italiensk. ”O, du Frelsens Engel!” tænkte jeg.31 

 
Den kvinnliga huvudpersonen som fått namnge Amalie Skrams kortroman på 
norska, ”Fru Inés” (1891), klarar sig däremot på egen hand i Konstantinopel. 
Hon presenteras som en veritabel polyglott, och genom sitt äktenskap med en 
svensk affärsman kan hon även en smula svenska: ”Damen talte flydende Fransk, 
men slog ofte om i Italiensk, Spansk og Engelsk, ja endog i Græsk. Nu og da 
henvendte hun pludselig nogle svenske Ord til en meget ung Herre”.32 När en 
av hennes många beundrare, en turk i ämbetsmannadräkt, råkar höra att hon 
presenterar sig på svenska som ”fru Inés” vill han också vara med i samtalet och 
utbrister hänryckt på bruten svenska: ”Mai vite dale svenske.”33 Sådan är Kon-
stantinopels mångspråkiga litterära värld: Här uttrycker sig en turk på dålig 
svenska inom en dialog där en flerspråkig spanjorska på svenska vänder sig till 
en ung svensk, och – märk väl – det hela återges på norska. 
 I Pierre Lotis roman De uppvaknande är rollerna ombytta vad gäller språk-
kunskaper. Den manliga huvudpersonen André Lhéry, romanens fiktive franske 

                                                 
30 Ibid., s. 109. 
31 Jerichau-Baumann, Brogede Rejsebilleder, s. 15. 
32 Amalie Skram, ”Fru Inés”, Kjærlighed i nord och syd. Noveller, Kjøbenhavn, 1891, s. 184. För 
Skrams ”Fru Inés”, se vidare Christine Hamm, Medlidenhet och melodrama. Amalie Skrams 
litteraturkritikk og ekstekapsromaner, diss. Universitetet i Bergen, 2001, s. 182–217, samt Ingrid 
Wad, En Constance i Konstantinopel. En analyse med vekt på stedet i Amalie Skrams Fru Inés, 
Hovedoppgave i nordisk språk og litteratur, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, 
Universitetet i Oslo, våren 2007. 
33 Ibid., s. 185. 
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författare och Lotis alter ego, skaffar sig vid sin återkomst till Stambul både en 
turkisk fez och ett radband, varefter han prövar sin klena turkiska: ”Bortglömda 
turkiska ord återkommo i hans minne, hela meningar bildades i hans hjärna; han 
var åter någon härifrån, verkligen någon från Stambul.” Han tilltalar så en kusk: 
”Edirné kapoussouna guetur!” (För mig till Adrianopelporten.)”34 Lhérys tur-
kiska beundrarinnor, som lyckas med konststycket att uppvakta honom sam-
tidigt som de lyder under haremslivets regler, visar sig dessbättre ha synnerligen 
goda kunskaper i franska. De skriver inte bara brev till Lhéry på utmärkt franska, 
brev som utgör en stor del av romanen, utan de talar också flytande franska: 
 

Den lätthet varmed de talade franska, överraskade André Lhéry lika mycket 
som deras med rädsla blandade djärvhet. […] 
 De talade alla tillsammans och deras röster ljödo som musik, visserligen 
lade blåsten och de dubbla slöjorna en viss sordin därpå, men själva klangen 
var härlig.35 

Främmande ord i skrift 
 
Vi har sett att flera olika folkspråk och skriftsystem, såväl östliga som västliga, 
tematiseras i dessa berättelser, allt inom den litterära värld som Konstantinopel 
utgör. Men även fraser och ord på språk som är främmande för västeuropeiska 
läsare återges direkt i dessa berättelser, så som i exemplet ovan, där fransmannen 
Lhéry ropar på turkiska till kusken. Främmande ord – inte bara på turkiska utan 
beroende på vad saken gäller även på andra språk såsom arabiska, persiska och 
grekiska – används för att berätta om olika slags maträtter, datera brev i enlighet 
med den islamiska kalendern, namnge olika klädesplagg såsom kvinnornas 
påbjudna slöjor, skildra religiösa seder och återge replikskiften ute på stan och i 
basarerna. Dessa ord markeras då ofta i kursiv och återges ljudenligt, så som 
författaren uppfattat dem, det vill säga transkriberade till latinskt alfabet och 
enligt de fonetiska regler som kännetecknar de olika författarnas nationella 

                                                 
34 Pierre Loti, De uppvaknande. En skildring från haremslifvet i våra dagar, övers. Alma Faustman, 
Stockholm: Hiertas, 1906, s. 84.  
35 Ibid., s. 96f. 
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skriftspråk. Turkietturkiskan hade vid den här tiden ännu inte börjat använda 
latinskt alfabet, men går man över till de främmande språkens skriftsystem så 
görs det snarast som en dekoration. Så är fallet i Lindberg-Dovlettes harems-
romaner, där bokens titel återges i arabisk kalligrafi på titelsidan till Främling 
(1924), och persisk skrift förekommer på omslaget och titelsidan till Bakom 
stängda haremsdörrar (1931).36 
 Det händer också att de främmande orden uppfattas fel. Ett känt exempel är 
hur de Amicis återger barnens glädjerop då de från båten får syn på resans mål, 
Stambul: ”De små ryska barnen hoppade omkring modern och ropade: ’Zave-
gorod! Zavegorod!’”.37 Här rör det sig egentligen om det gamla ryska namnet för 
Konstantinopel som den kejserliga staden, Tsar’gorod. 
 En fras som återkommer i de flesta berättelser från Konstantinopel är det 
turkiska varningsropet för att elden är lös. Edmondo de Amicis ägnar ett särskilt 
avsnitt åt detta, och brevskriverskan i Lindberg-Dovlettes novell ”Konstan-
tinopel” berättar: 
 

Men plötsligt mullrar en kanon och nästan samtidigt väcker en röst mitt i 
natten och skär sönder all stillhet likt en kniv, som rämnar ett förhänge: 
”Janghen var!” Och så gatans namn i ett långt skri. Han, som ropar, är klädd 
i rött. […] I jättestadens alla stadsdelar, utefter Bosoporens alla förstäder ila 
de röde männen likt flygande flammor och skrika i natten sitt hemska bud 
”Janghen var”.�38 

 
I just det här fallet markeras den turkiska frasen med en asterisk och uttyds längst 
ned på sidan: ”Elden är lös.” På samma vis förklaras en mängd turkiska ord och 
uttryck i Lindberg-Dovlettes novellsamling och romaner om livet i Konstantin-
opel. Andra författare kan ha valt andra tillvägagångssätt – att direkt översätta 
de främmande uttrycken i efterställda parenteser eller att förklara dem så 
småningom, genom att handlingen fortsätter. 
 Dessa främmande ord i berättelserna om och från Konstantinopel inte bara 
skildrar utan utgör en faktisk rest av stadens ljudande verklighet, återgiven med 

                                                 
36 Tack till Bo Utas för sakkunnig hjälp med arabiskan och persiskan som pryder Lindberg-Dovlettes 
romaner. 
37 de Amicis, Konstantinopel, s. 11. 
38 Lindberg-Dovlette, Kvinnor, s. 14f. 
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hjälp av latinskt alfabet. Dessa ord lämnar ett avtryck i skrift av stadens språk- 
och ljudlandskap där det kosmopolitiska och det vernakulära bryts mot vart-
annat inom den ram som ges av de olika västeuropeiska – här skandinaviska – 
nationella litteraturerna. De främmande orden bevisar att författaren verkligen 
har varit där, i Konstantinopel – annars hade det varit omöjligt för honom eller 
henne att på det här viset uppfatta stadens olikartade språkliga uttryck efter eget 
öra. 

Sammanfattning 
 
Under decennierna runt 1900 skapas i reseskildringar, romaner och noveller om 
och från Konstantinopel en litterär värld som karaktäriseras av stadens mång-
språkighet och dess särskilda ljudlandskap. Så är fallet i den skandinaviska så väl 
som den övriga västeuropeiska litteraturen. Därigenom utmanas det sena arton-
hundratalets konventionella föreställningar om de västeuropeiska nationella 
litteraturernas enspråkighet. Konstantinopel som litterär värld är till sin karaktär 
påtagligt urban, sammansatt och föränderlig. De litterära skildringarna av staden 
erbjuder därigenom ett kosmopolitiskt men samtidigt vernakulärt alternativ till 
den antika kulturens och litteraturens föreställda stabilitet och varaktighet. 
 

 

”Konstantinopel”, Vinjett av Isaac Grünewald 
i Elsa Dovlette-Lindbergs Kvinnor från 
minareternas stad (1908). 
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