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Abstract 
The purpose for this study was to illustrate how images of Sweden and Swedishness is produced and 

reproduced in travel literature written by four foreign travellers in 19th century Sweden. By doing a close 

reading and comparing the material, several analytical themes connected to time, place, nationality and 

social class were located. The theory of representation were then applied, together with the theoretical 

concepts representing practices, figure of thought and gaze.  Locating different figures of thought and 

representing practices revealed how the travel literature produced and reproduced several and even 

opposing images of Sweden and Swedishness. The study is to be regarded as an analytical example of 

19th century travel in Sweden, but also as the experiences of four individual travellers.  
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1. Inledning  

Bakgrund 
Berättandet om resan 
Att resa är ett centralt och kontinuerligt drag i människans livsberättelse och självförståelse. 

Vart vi reser, hur vi planerar våra resor och hur vi väljer att dokumentera dem är förbundet med 

hur vi tolkar och förstår vår omvärld, samtidigt som vi genom våra dokumentationer och 

beskrivningar av platserna vi besöker också skapar bilder av dem att förhålla oss till (Syssner 

2011:71). Under 1700- och 1800-talet börjar det sätt att resa som vi idag förknippar med turism 

att ta form. Resan skedde för resandets egen skull och där dokumentationer i form av 

reseanteckningar, resedagböcker och brev syftade till att bidra med direkta och indirekta 

erfarenheter och upplevelser under resan, både för resenärerna själva och för de som läste deras 

verk (Barton 1998:3). Centralt för denna form av reselitteratur är berättandet, där författaren 

skildrar sin resa med ett litterärt språk och en personlig röst. I fokus för denna studie står just 

den tid då resor till exotiska och avlägsna platser blev allt vanligare för den europeiska 

borgerliga medelklassen.  

 

Kring sekelskiftet 1800 etablerades en litterär trend kring reseberättande om resor i de Nordiska 

länderna och Sverige beskrevs ofta som ett mystiskt, otämjt och exotiskt land.  Utländska 

resenärer bildade på så sätt förutfattade meningar och föreställningar om vad de förväntade sig 

hitta på platserna de besökte (Barton 1998:4, 16). Fyra reseberättelser skrivna inom ramen för 

denna litterära trend utgör denna studies empiriska material. Berättelserna är skrivna av fyra 

utländska, europiska resenärer, två män och två kvinnor, som alla reste i Sverige under tidigt 

1800-tal samt 1800-talets mitt (den tidigaste texten publicerades 1795 men räknas till denna 

tid). Två av texterna är skrivna i dagboksform och två är skrivna i form av brev. Samtliga texter 

finns dessutom tryckta och översatta till svenska. Författarna reste delvis efter liknande villkor, 

delvis gjorde de det inte. Två av författarna delade nationalitet, två gjorde det inte. Däremot 

tillhörde de alla en priviligierad, borgerlig klass resande som växte fram under denna tidsperiod 

och som dominerar i författandet av denna typ av reselitteratur.  

 

De fyra resenärernas skildringar av Sverige berättar delvis något om faktiska historiska 

förhållanden som rådde Sverige under denna tidsperiod. Landet utgjordes till stora delar av en 

jordbrukande befolkning bestående av både självägande bönder såväl som av ett växande 
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jordbruksproletariat av obesuttna bönder utan egen mark. Till mångt och mycket betraktades 

Sverige av det övriga Europa som ett fattigt land, på efterkälke i den industriella utvecklingens 

blomstringstid (Hedenborg & Kvarnström 2006:15ff). Materialet berättar också något om 

resenärernas intresse för att dokumentera och beskriva ett nytt, okänt land, dess befolkning och 

natur och dess seder och bruk. De delar alla en fascination för Sverige, som tar sig olika uttryck 

i materialet och skapar olika bilder av Sverige att förhålla sig till.  

 

Reseberättelser som kunskapsbärare 
Reseberättelsen som litterär genre har i Europa sitt ursprung i senmedeltidens geografiska 

litteratur, vilken karaktäriserades av en växande etnografisk ambition. Resenärerna under denna 

tid var främst diplomater, missionärer och handelsmän, vars resor kan beskrivas som 

objektbundna – inspirerade av ett välgrundat syfte att upptäcka och samla in fakta. Detta 

avspeglade sig i resenärers sätt att skriva. Reseskildringarna författades på ett faktamässigt sätt, 

ofta med fokus på att beskriva specifika platser och politiska händelser, där författarnas tankar 

och känslor låg i det fördolda. Först efter renässansen och framförallt under 1700-talet och 

framåt blir en auto-etnografisk skrivteknik allt vanligare, där religiösa och statsmässiga 

praktiker liksom landets människor och deras sociala beteende framstår som allt viktigare att 

beskriva. Fram träder ett författarsubjekt, ett tänkande och dömande samvete som övervakar 

resan, som växer och ändrar sig och som vittnar om en ökad självmedvetenhet (Elsner & Rubiés 

1999:31, Blanton 1995:3, 4). 

 

Dokumenteringarna och berättandet om resan utgör en språngbräda för forskning kring olika 

fält av maktrelationer av över- och underordning mellan såväl individer, länder och kontinenter 

(Syssner 2011:12,13). Reseberättelser bör alltså betraktas som unika och personliga 

erfarenheter (Löfgren 1999:8, 9), samtidigt som de bör ses i förhållande till den specifika 

historiska och samhälleliga kontext de är skrivna inom. Individuella resebeskrivningar skapar 

tillsammans olika föreställningar om geografiska gränser, nationstillhörighet och etnicitet för 

att nämna några exempel. Resande är också ett uttryck för olika politiska värderingar, moraliska 

uttryck och klassmarkörer. I förhållande till dessa sociala markörer bör reseberättelser också 

betraktas som starkt förbundna till tid, rum och intention. Det är i samspelet mellan dessa 

kategorier som reseberättelser producerar mening (Syssner 2011:39).  
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Forskning kring olika typer av reselitteratur, turism och resande utgör ett stort och komplext 

vetenskapligt fält (Syssner 2011:10). Vad människor väljer att dokumentera under sina resor 

skapar olika sätt att förhålla sig till olika länder, folk, nationer och kulturer och i dess litterära, 

tryckta form genererar och sprider reseberättelser kunskap om detta. I beskrivningarna av det 

främmande framträder också författarens förhållande till sin egen identitet, nationalitet, 

klasstillhörighet och andra sociala positioneringar (jfr Davies 2000). Reseberättelsen är alltså 

ett material som har auktoritet att skapa och befästa kulturella föreställningar och stereotyper 

(jfr Fazlhashemi 2001). Att studera reseberättelser bidrar till en ökad förståelse kring hur 

föreställningar om nationell identitet och klass producerar mening och kunskap. Studiet av 

utländska resenärers reseberättelser i Sverige under 1800-talet ger en djupare insyn i en specifik 

historisk kontext och belyser hur kunskap om Sverige och svenskhet upplevdes, skrevs ned och 

producerades i tryckt text. 

 

Syfte  
Studiet av äldre reseberättelser ger således en inblick i hur olika föreställningar, idéer, 

värderingar och attityder kring upplevelser av främmande länder och kulturer tagit olika 

uttryck, hur de förändrats och hur de fortsätter att påverka den moderna resenärens blick idag. 

Syftet med denna studie är att utifrån fyra reseberättelser skrivna och tryckta under 1800-talet 

undersöka hur utländska borgerliga Sverige-resenärer bidrar till att skapa och reproducera olika 

föreställningar om Sverige som nation, folk och geografisk plats, samt att belysa skillnader och 

likheter i dessa föreställningar. Vad är det som formar och styr resenärernas blick och på vilka 

sätt producerar reseberättelserna bilder av Sverige? Vilka centrala teman går att urskilja i 

författarnas beskrivningar av resan, i mötena med andra människor och i förhållande till den 

samhälleliga kontext texterna producerades i? Vad ger detta för bild av dåtidens Sverige? 

Reseberättelserna förstods som just reseberättelser på grund av användandet av specifika 

narrativa tekniker och sätt att organisera och presentera data och statistik, vilket stod i 

förhållande till samtidens borgerliga värderingar, idéer och moden kring resande och 

resedokumentering.  Samtidigt bör de betraktas som resultat av unika och individuella 

erfarenheter och upplevelser (Bravo 1999:166, Götlind & Kåks 2014:21, 22). 
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Tidigare forskning 
Forskningsöversikt  
Antropologen Ulf Hannerz beskriver forskning om turism och resande som ”flera fält i ett”, 

vilket syftar till att det som sker på en plats kan ha många konsekvenser för vad som sker på 

andra platser och kan således påverka olika länders politiska, ekonomiska och kulturella 

perspektiv (Syssner 2011:10). Flera olika typer av studier har bidragit till att förstå kontexten 

kring de utländska Sverigeresenärernas reseberättelser. Språk- och litteraturvetaren Mary 

Louise Pratt skriver i Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation om den viktiga roll 

som reselitteratur spelade i den västeuropeiska kolonisationen av Latinamerika under 1700- och 

1800-talet. Pratt ställer frågan om hur reseberättelser och reserfarenheter hjälpte till att skapa 

ett upplevt förhållande till ”resten av världen” för en europeisk läsekrets och vilken roll denna 

typ av reselitteratur spelade i rättfärdigandet av det imperialistiska koloniseringsprojektet. Pratt 

drar en parallell mellan reseberättelser och de vetenskapliga idealen om upplysning och 

naturvetenskap, som tillsammans producerade ett eurocentrerat ”planetariskt samvete”, där de 

vetenskapliga upplysningsidealen inom samhällets högre klasser sågs kunna ersätta 

bondebefolkningens egna tros- och kunskapssystem (Pratt 1992:4ff). Pratts studie bidrar till att 

ge en övergripande historisk kontext kring reseberättelsen som ett effektivt uttryck och medel 

för att skapa och upprätthålla hierarkiska maktstrukturer och erövringsstrategier, vilket också 

är synligt i de fyra Sverigeresenärernas reseberättelser.  

 

I doktorsavhandlingen A Perambulating Paradox. British Travel Literature and the Image of 

Sweden c. 1770-1865, studerar historikern Mark Davies brittiska borgerliga resenärers 

kulturella representationer av Sverige. Davies menar att författarnas nationella och 

klassmässiga bakgrund tillsammans med de litterära traditioner och ideal som låg till grund för 

deras reseberättelser producerade kunskap och upplevelser om Sverige (Davies 2000:13). 

Davies menar att mycket av innehållet i de reseberättelser han undersöker styrdes av 

föreställningar om vad man som resenär i Sverige ”skulle” se och göra. Resenärernas 

upplevelser och erfarenheter skapades således i förhållande till andra författares reseskildringar 

och olika typer av guideböcker. Studien belyser också hur ett kulturellt ”vi” ställs mot ”de 

kulturella andra” och hur olika nationella stereotyper konstrueras i materialet (Davies 

2000:14ff).  
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Det etnologiska forskningsfältet 
Forskning om reseberättelser ur ett historiskt perspektiv är ett relativt outforskat ämne inom 

svensk etnologi, kulturhistoria och idéhistoria. Den forskning som bedrivits har uteslutande 

fokuserat på svenska resenärers och turisters beskrivningar av främmande länder och kulturer, 

där bland annat antologierna I andra länder. Historiska perspektiv på svensk förmedling av det 

främmande (Berg 1999) och Reseberättelser. Idéhistoriska resor i sociala och geografiska rum 

(Eskilsson & Fazlhashemi 2001) kan nämnas som exempel, samt historikern Maria Nymans 

avhandling Resandets gränser. Svenska resenärers skildringar av Ryssland under 1700-talet 

(Nyman 2013). Förutom Davies ovan nämnda avhandling (som lades fram vid Lunds 

universitet) är forskningen kring utländska resenärers beskrivningar av Sverige gles på det 

svenska forskningsfältet. Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur Sverige 

upplevdes utifrån en utländsk resenärs perspektiv. 

 

Studien berör analysteman som tid, rum, nationell identitet och klass, vilket kan betraktas som 

klassiska begrepp inom den svenska etnologin.  Inom det etnologiska forskningsfältet inspireras 

jag framförallt av två studier som berör dessa teman: Maria Adolfssons Fäderneslandets 

kännedom. Om svenska ortsbeskrivningsprojekt och ämbetsmäns folklivsskildringar under 

1700- och 1800-talet (Adolfsson 2000) och Karin Gustavssons Expeditioner i det förflutna. 

Etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början (Gustavsson 

2014).  

 

Adolfsson belyser vilka ståndpunkter, värderingar och idéer som ämbetsmännen i 

ortsbeskrivningsprojekten uttrycker om den svenska bondebefolkningen och det svenska 

folklivet. Värderingarna och idéerna utgör tankefigurer: tidsbundna tankesätt och mentaliteter 

som strukturerar skönjbara mönster om ett gemensamt och oreflekterat tänkande för en specifik 

tidsperiod (Adolfsson 2000:152). Adolfssons teoretiska ramverk har också påverkat denna 

studie och begreppet tankefigur kommer att tillämpas i analyseringen av reseberättelserna. 

Gustavssons studie handlar om svenska etnologers fältarbeten och insamlingar under det tidiga 

1900-talet, av vad som upplevdes som en förvinnande allmogekultur. Avhandlingens 

problemområde berör relationen mellan det praktiska fältarbetet och fältarbetarnas vardag och 

hur vetenskaplig kunskap produceras och bevaras (Gustavsson 2014:13). Denna studie har 

framförallt påverkats av Gustavssons resonemang kring fältarbetarnas rörelse i rummet och 
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synen på den moderna, industrialiserade resans utveckling i samband med järnvägen och 

sedermera cykeln och bilen (Gustavsson 2014:95ff).  

 

Förhållandet till den tidigare forskningen om resande och kulturell klassificering som nämnts 

ovan visar att det finns en tydlig kunskapslucka inom studiet för äldre reseberättelser och 

framförallt för hur utländska resenärer upplevde och beskrev resan i Sverige och den svenska 

befolkningen. Förhoppningen är att denna studie kan bidra till att ge nya insikter och kunskap 

inom detta expansiva och komplexa forskningsfält.   

 

Teoretiska utgångspunkter 
Representation och representerande praktiker 
Som teoretiskt ramverk för studien tillämpas Stuart Halls begrepp representation. Kulturell 

representation bör förstås som en meningsskapande process, där människor hela tiden försöker 

fixera mening genom det Hall kallar representerande praktiker. Dessa praktiker tar sin 

utgångspunkt i språket, som enligt Hall också innefattar ”[a]ny sound, word, image or object 

which functions as a sign, and is organized with other signs into a system which is capable of 

carrying and expressing meaning”. Meningsskapande genom representerande praktiker är 

således en pågående process, där man hela tiden försöker fixera en särskild betydelse och en 

sanning hos olika tecken (Hall 1997:19, Schüle 2014:21). Exempel på tecken kan bland annat 

vara föreställningar om en svensk nationalkaraktär eller folksjäl, som får sin mening fixerad 

genom att fixeras vid olika representerande praktiker som ”frihet” eller ”ärlighet”. Även om 

mening lyckas fixeras vid vissa tecken och bilda representerande praktiker är den däremot inte 

fast och orörlig: ord som ”nation” och ”folk” betyder ingenting i sig själva, utan bär på mening 

konstruerade av människors förhållanden till olika tecken och representerande praktiker. 

Människors förståelse av den materiella världen skapas genom vårt förhållande till språket, dess 

förändring och fixeringar av mening (Hall 1997:25).  

 

I studien kommer jag att undersöka hur olika representerande praktiker kring Sverige och 

svenskhet träder fram i materialet. Men representerande praktiker innefattas inte enbart av 

kulturella beskrivningar, utan också beskrivningar kopplade till de redan nämnda begreppen 

tid, rum och intention. Detta innefattar den historiska samhällskontext författarna levde i, hur 

denna kontext påverkade vad de skrev och hur de skrev det. Det innefattar också fokus på hur 

författarna rör sig i det geografiska liksom det sociala rummet: det vill säga hur de förhåller sig 
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till de platser de besöker och de människor de möter på dessa platser, hur de rör sig mellan olika 

platser och sociala möten och vilka problem respektive möjligheter de möter under resans gång 

(jfr Wisselgren 2001). Begreppet representerande praktiker utgör det grundläggande teoretiska 

ramverket för att studera hur kunskap och mening produceras i reseberättelserna. Halls teori 

kring representation syftar till att belysa mening som processuell och hur den ständigt fixeras 

och förändras. Det är ett brett ramverk och för att ytterligare definiera begreppet 

representerande praktiker kommer även begreppet tankefigur att tillämpas i analysen. 

 

Tankefigur 
Begreppet tankefigur är en variant av den polske läkaren och vetenskapsteoretikern Ludwik 

Flecks begrepp tankestil och tankekollektiv, som utvecklades på 1930-talet. Fleck menar att ett 

tankekollektiv uppstår så fort två eller fler människor utbyter tankar, men det är när 

tankekollektiven blir ”stabila”, det vill säga när en tankestil blivit tillräckligt starkt etablerad 

och fixerad hos en grupp människor, som det går att undersöka ett tankekollektivs form och 

innehåll (Fleck 1997:102ff).  

 

Etnologen Maria Adolfsson beskriver begreppet tankefigur som en social grupps sätt att tänka, 

som inte artikulerats och diskuterats på ett reflekterande sätt. Tankefigurerna är relativt få till 

antalet, svåra att fastställa och tar lång tid att förändra (Adolfsson 2000:157, 159). En tankefigur 

kan ses ha en grundform som sedan fylls med innehåll. Adolfsson ger exempel på detta utifrån 

sin egen studie om hur svenska ämbetsmän beskrev den svenska bondebefolkningen i 1700- 

och 1800-talets ortsbeskrivningsprojekt. Ämbetsmännen utgår bland annat från en tanke om att 

den svenska lantbruksbefolkningens var kulturellt homogen, vilket beskrivs som tankefigurens 

grundform som ortsbeskrivningsförfattarna sedan fyller med innehåll (Adolfsson 2000:158). I 

Adolfssons exempel kan beskrivningar av människors kroppsbyggnad, rörelsemönster eller 

skilda sätt att tala på betraktas som det innehåll som fixerar tankefigurens mening.  

 

Det innehåll som ger en tankefigur mening skulle också kunna betraktas som en representerande 

praktik och i denna studie fyller begreppet representerande praktik just denna funktion. Studien 

har således en socialkonstruktivistisk utgångspunkt, där förståelsen kring svenskhet och 

klassmässiga skillnader ses i förhållande till vissa tidstypiska förhållningssätt (tankefigurer) och 

deras olika uttryck (representerande praktiker). De representerande praktikerna kan alltså 
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beskrivas både reproducera och modifiera de mer fixerade och svårföränderliga tankefigurerna. 

Tillsammans bidrar de till en dynamisk och flexibel analys. 

 

Resenärens blick 
I reseberättelserna träder ett individuellt författarsubjekt fram, som beskriver de egna 

upplevelserna av resan i Sverige. Flera av författarna skriver att de företagit sig resan utifrån ett 

objektivt perspektiv, med ”kärlek till sanning, opartiskhet och pålitlighet”, som dansken 

Christian Molbech uttrycker det i förordet till sin text (Molbech 1815). Detta sågs inte enbart 

som en ambition, utan som något flera av författarna ansåg sig ha uppfyllt under resans gång 

och som faller tillbaka på ett vetenskapligt ideal om en objektiv, fördomsfri blick.  Den litterära 

ambitionen om att ge en unik, individuell beskrivning av sin resa blandas alltså med samtida 

konventioner om textens trovärdighet. På så sätt förstärks också bilden av att reseberättelserna 

inte enbart bör ses som unika, individuella verk, utan även i förhållande till de samhälleliga och 

vetenskapliga ideal som rådde under 1800-talet. 

 

Sociologen John Urry skriver att medan synen är en rent kroppslig funktion hos människan, så 

är människans blick ”diskursivt determinerad”, seendet är socialt konstruerat. Att rikta blicken 

och titta på något sker alltid i relation mellan den som tittar och det blicken riktas mot. Urry 

beskriver blicken som styrd av olika filter av idéer, färdigheter, önskningar och förväntningar 

och som ramas in av sociala faktorer som klass, kön, nationalitet, ålder och utbildning (Urry & 

Larsen 2011:1, 2). I samband med detta introducerar Urry begreppet ”the tourist gaze”, turistens 

blick. Det är en blick som varierar mellan samhällen, sociala grupper och historiska perioder 

men som gemensamt bygger på en kontrast mellan turistens och icke-turistens sociala praktiker. 

Turism och resande ses ofta som en kontrast mot vardagens mönster och rutiner, där individen 

för en begränsad tid går utanför det ”normala” sättet att leva. Turistens blick präglas alltså av 

relationen mellan det som upplevs som normalt och det som upplevs som avvikande och skapar 

en kontrast mellan det välkända och det främmande (Urry & Larsen 2011:3, jfr Wisselgren 

2001:256).  

 

Enligt Urry föddes den turistiska blicken i västvärlden runt år 1840. Vid denna tid lanserades 

bland annat de första ”turistpaketen” av Thomas Cook Tours i Storbritannien, fotokonsten 

började utvecklas och det första järnvägshotellet öppnade (Urry & Larsen 2011:14, Werner 

2014:38). Majoriteten av materialet i denna studie producerades i början av 1800-talet, innan 
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den industriella utvecklingen på allvar tagit fart i Europa. De fyra reseberättelserna utgör en 

litterär kontext i efterdyningarna av 16- och 1700-talets ”Grand Tour” (där unga män ur den 

europeiska överklassen skickades utomlands för att tillskansa sig erfarenhet och 

världskännedom) och, i huvudsak, innan den organiserade turismens födelse. I och med detta 

betraktas författarna till reseberättelserna som resenärer snarare än turister och jag väljer att 

tillämpa begreppet resenärens blick, snarare än turistens blick i denna studie. Resande ses här 

som ett uttryck för specifika klassmarkörer, politiska värderingar och moraliska utgångspunkter 

(Syssner 2011:39). Den typen av resande som de fyra reseskildringsförfattarna åtog sig var till 

största delen en aktivitet begränsad för 1800-talssamhällets övre sociala skikt. Resenärernas 

blick styrdes således av deras borgerliga klassbakgrund, en blick som är ständigt närvarande i 

materialet.  
 

Material och metod 
Fyra nedslag 
Studien utgörs av fyra utländska Sverigeresenärers reseberättelser, skrivna och tryckta under 

perioden 1795-1867. Materialet är skrivet av två manliga författare: den tyska historikern Ernst 

Moritz Arndt och den danske litteraturvetaren och språkforskaren Christian Molbech, 

respektive två kvinnliga, brittiska författare: filosofen och kvinnorättskämpen Mary 

Wollstonecraft och Margaret Howitt, dotter till ett känt översättarpar. De fyra 

reseskildringsförfattarna kom alla från liknande sociala förhållanden förankrat i en borgerlig 

klassbakgrund, med kopplingar till universitetsvärlden och samtida intellektuella strömningar.  

 

Mary Wollstonecraft är kanske mest känd för sina texter om mänskliga rättigheter och 

framförallt kvinnor från de högre samhällsklassernas rättigheter. 1792 skrev hon Till försvar 

för kvinnans rättigheter, som kan ses som en av de första feministiska grundtexterna. År 1795 

gjorde hon en resa i Sverige, Norge och Danmark, som varade i ungefär fyra månader. Resan 

resulterade i brevsamlingen Brev skrivna under en kort vistelse i Sverige, Norge och Danmark, 

som blev en omedelbar framgång med en vid läsekrets i England och Amerika och som 

översattes till flera språk, däribland till svenska år 1796. Det handlade dock inte om någon 

egentlig nöjesresa för Wollstonecrafts egen del – hon reste på uppdrag av den amerikanske 

sjökaptenen Gilbert Imlay, som hon för tillfället hade ett hemligt förhållande med. Efter att hon 

gått igenom en period av psykisk ohälsa föreslog Imlay att Wollstonecraft skulle göra en 
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skandinavisk affärsresa i hans namn, för att samla in uppgifter om levnadsförhållandena i de 

olika länderna (Wollstonecraft 1978: 5-12). 

 

I Resa genom Sverige år 1804 gör den tyske historikern och sedermera professorn i historia, 

Ernst Moritz Arndt, en näst intill heltäckande resa genom Sveriges alla landskap. Arndt föddes 

1769 på ön Rügen, som fram till 1815 tillhörde svenska Pommern och var således svensk 

medborgare.  Mot slutet av sina universitetsstudier bestämde sig Arndt för att, liksom många 

andra av samtidens unga intellektuella män, ge sig ut för att upptäcka främmande miljöer och 

kulturer i Europa. I november 1803 landsteg Arndt i Ystad och resan genom Sverige avslutades 

drygt tio månader senare. Reseberättelsen som är skriven i dagboksform, utgörs av fyra delar 

och drygt 700 sidor sammanlagt.  Den kan betraktas som en av de största och mest ingående 

skildringarna av Sverige, dess invånare och kultur. Verket trycktes i flera upplagor i början av 

1800-talet och översattes även till svenska. (Arndt 1807:5, 6, 9, Bring 1954:136).  

 

Mellan år 1812 och 1813 reste litteraturvetaren, språkforskaren och publicisten Christian 

Molbech genom Skåne, Småland och Västergötland för att sedan fortsätta till Stockholm, 

Uppsala och tillbaka till Blekinge. Resan dokumenterades i brevform i Resa i Sverige åren 1812 

och 1813. Molbech hade tidigare gett ut en reseskildring i hemlandet Danmark, men detta var 

hans första reseskildring utomlands och även hans första utlandsresa. Texten utkom i tre delar 

på danska, men enbart den första delen översattes till svenska och trycktes år 1815 (Kungliga 

biblioteket 2007). Under denna tid pågick krigshandlingar mellan Sverige och Danmark, vilket 

kan betraktas som ett starkt incitament till att Molbechs företog sig resan. I förordet till texten 

skriver han bland annat att ”[o]m Sverige, detta land med hvilket vi allt ifrån Arilds tid hafva 

stått i den närmaste historiska och politiska förbindelse, är så litet skrifvit på Danska, att jag har 

skäl mot min förmodan, det sjelfva de udnerrättelser jag varit i stånd att samla om detta naborike 

icke hos oss torde anses för alldeles öfverflödiga (Molbech 1815).” På grund av de spända 

förhållandena mellan länderna ansåg Molbech det nödvändigt att skriva om Sverige och han 

anses idag som den som först introducerade svensk kultur i Danmark (Kungliga biblioteket 

2007). 

 

År 1863 reste den 24 år gamla Margaret Howitt till Stockholm för att under ett år studera vid 

det nyligen grundade Lärarinneseminariet. Howitt var dotter till ett berömt engelskt 

översättarpar, Mary och William Howitt, som översatte flera av Fredrika Bremers verk till 

engelska. Familjen Howitt hade en nära personlig relation till Bremer och Margaret, som 
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mindes ”tant Fredrika” från sin barndom, var Bremers gäst under sin Sverigevistelse. Under 

tiden i Sverige skrev Howitt en resedagbok i två delar och texten trycktes 1866 och översattes 

till svenska 1867 med titeln Ett år hos Fredrika Bremer (Howitt 1867). Till skillnad från de 

övriga reseskildrarna var Howitts resa till stora delar centrerad kring en plats, Stockholm. Fram 

emot slutet av sin vistelse gör hon dock två längre besök utanför staden, ett i Uppsala och ett 

vid Årsta gods. Under de nästan 50 år som skiljer sig mellan Howitts och de andras texter har 

industrialiseringen på allvar tagit fart i Europa och Howitt reser i Sverige både med ångbåt och 

via järnvägen.  

 

Urval och avgränsningar 
De ovan nämnda reseberättelserna utgör fyra enskilda exempel på en populär litterär genre 

under 1700- och 1800-talet. Urvalet för studien har skett med utgångspunkt i Samuel E. Brings 

uppslagsverk Itineraria Svecana, bestående av en bibliografisk förteckning över både inhemska 

och utländska resenärers reseskildringar i Sverige fram till 1950 (Bring 1954). Därefter har 

urvalsprocessen skett i flera led. Startpunkten för denna process ligger i den historiska 

kontexten och kunskapsmålet som omger studien: enbart reseberättelser skrivna och tryckta av 

utländska resenärer mellan 1790 och 1890 har legat till grund för det slutgiltiga urvalet.  

 

En viktig faktor som påverkat urvalet handlar om tidslig avgränsning under själva resan. De 

fyra resenärerna i fokus för studien stannade i Sverige i minst tre månader men inte längre än 

ett år. De texter som legat till grund för urvalet är reseberättelser där resenärerna stannade 

tillräckligt länge i Sverige för att ha haft tid att göra längre och mer djupgående observationer 

och beskrivningar av sin resa, men där de samtidigt stannade tillräckligt kort tid för att inte ha 

bosatt sig i Sverige. Texter där resenärer stannat kortare respektive längre än den angivna tiden 

har således valt bort eftersom dessa resenärer betraktas ha gjort en annan slags resa.  Det finns 

en betydelsefull skillnad mellan att besöka, resa och att bosätta sig i Sverige och beroende på 

vilken typ av vistelse man väljer att undersöka ger upphov till olika forskningssammanhang 

och frågor (jfr Götlind & Kåks 2014). En ytterligare faktor som legat till grund vid 

materialurvalet har varit en strävan efter en jämn representation mellan manliga och kvinnliga 

resenärers texter. Flera svenska kvinnliga reseskildrare nämns i Brings bibliografi, men desto 

färre utländska kvinnliga resenärer (Bring 1954). Representationen av både kvinnliga och 

manliga resenärer i studien ger också insikt i mäns och kvinnors olika förutsättningar att resa 
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och dokumentera resan, bland annat genom möjligheter och begränsningar i social rörlighet och 

i olika språkliga konventioner och förväntningar (jfr Mills 1991).  

 

Till sist har valet av reseberättelser också skett i förhållande till vilka texter i bibliografin som 

fanns översatta till svenska. I Brings bibliografi är antalet översatta reseberättelser i minoritet 

och i förhållande till studiens syfte och övriga avgränsningar är just de fyra reseberättelserna i 

fokus för denna studie de enda som blivit översatta till svenska. Valet av översatta texter till 

fördel för texter författade på originalspråk har framförallt skett efter språkliga och stilistiska 

preferenser, men det är intressant att fråga sig varför just Wollstonecrafts, Arndts, Molbechs 

och Howitts reseberättelser översattes, när så många andra texter inte blev det. En möjlig 

förklaring är att svenska förläggare trodde att just dessa texter skulle tilltala en samtida svensk 

läsekrets. Arndt var till exempel svensk medborgare och Molbech stävade efter att introducera 

Sverige och svensk kultur för en dansk läsekrets under ett spänt diplomatiskt förhållande mellan 

länderna. Howitt hade en nära relation till Fredrika Bremer, en internationellt erkänd svensk 

författare och Wollstonecraft var en internationellt känd filosof och kvinnorättskämpe. 

Översättningen till svenska utgör således en viktig del i den samtida samhällskontexten och ett 

viktigt urvalskriterium för denna studie.  

 

Metodologiska utgångspunkter 
För att kunna lokalisera tankefigurer och representerande praktiker i reseberättelserna har en 

närläsning av materialet tillämpats. Karin Gustavsson (2014) skriver att en närläsning skiljer 

sig från läsning i allmänhet genom ett större fokus på att låta läsandet ta tid och genom att 

forskaren systematiskt återvänder till redan lästa källor (Gustavsson 2014:26, 27, jfr Steinrud 

2008). Genom närläsningen av reseberättelserna har ett antal analysteman lokaliserats: 

• Beskrivningar av färdsätt 

• Förhållningssätt och förväntningar knutna till olika platser 

• Förhållandesätt till tid, hastighet och brådska 

• Beskrivningar av svensken, den svenska nationen  

Efter lokaliseringen av analystemana bedrevs en jämförande analys av materialet. En viktig 

aspekt kring reseberättelserna som källmaterial är att det inte är en entydig bild av Sverige och 

resan i Sverige som växer fram, utan flera och ibland även motsträviga bilder av landet, dess 

folk och kultur (Nyman 2013:9). Att lokalisera skillnader inom ett material är en viktig del av 

analysen och tillåter forskaren att djupare utforska och identifiera olika syften, strategier, 
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samhälleliga strukturer och syner på nation och kultur för att nämna några exempel (Ehn & 

Löfgren 2001:44, Burke 2001:132). Genom att enbart fokusera på överensstämmelser i 

resenärernas beskrivningar riskerar viktiga insikter om materialet att gå förlorade. 

Lokaliseringen av skillnader och dissonanser mellan texterna och inom en och samma text 

bidrar till en utökad förståelse kring de olika tankefigurerna och representerande praktikerna 

som träder fram i materialet och hur de fylls med innehåll. 

 

Disposition 

Undersökningen utgörs av tre analyskapitel, där varje kapitel behandlar ett särskilt analystema. 

I kapitel två studeras hur resenärerna förhåller sig till tid och plats under resan och hur de 

beskriver själva resan i Sverige, med fokus på olika platser och sätt att färdas på. Kapitel tre 

handlar om författarnas blick på den svenska befolkningen, hur de beskriver människor ur olika 

sociala kategorier och hur deras syn på svenskhet ser ut. I kapitel fyra diskuteras tre ytterligare 

teman, som resenärernas blick dröjer kvar vid extra länge. I kapitel fem görs en avslutande 

diskussion kring vilka resultat analysen genererat och på vilka sätt studien har bidragit till ökad 

kunskap om forskning inom resande och reseberättelser. 
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2. Med blicken på resan 
Förhållandet till fysiska platser och förflyttningen från en geografisk till en annan är centrala 

utgångspunkter för de fyra författarnas reseberättelser. Samtidigt hör upplevelser och 

beskrivningar av ett geografiskt rum ihop med upplevelser och beskrivningar av ett socialt rum. 

Att resa innebär således också en mental förflyttning i rummet, där en resenärs eller turists blick 

är mer skärpt, aktivt registrerande och mer uppmärksam på skillnader än en hemmavan 

betraktare (Wisselgren 2001:256). I reseberättelserna kan författarna sägas förhålla sig till det 

geografiska rummet genom att fylla det med mening och skapar på så sätt en plats att förhålla 

sig till.  

 

Det här kapitlet fokuserar på hur de olika sätt reseskildringsförfattarna reste på medförde olika 

perspektiv att betrakta resan ur och vilka representerande praktiker som synliggörs i deras 

beskrivningar av resan. Utifrån ett antal teman knutna till begreppen tid och plats kan 

beskrivningarna kopplas samman med synen på den industriella utvecklingens modernisering 

av 1800-talets resesätt, men även från ett socialt rörlighetsperspektiv.  

 

Tid, hastighet och brådska 
Det förindustriella resandet i Sverige karaktäriserades i stora drag av skjutsväsendet. Ur ett 

europeiskt perspektiv var detta en relativt unik inrättning. Ernst Moritz Arndt jämför 

skjutsresandet som det ”vad man i andra länder kallar, att betjäna sig av extrapost”. För att 

begripliggöra skjutsen för en utländsk resenär nämner han att det i Sverige inte finns åkande 

post eller diligens som i andra länder, utan endast ”ridande, eller lätt åkande brevposter med en 

häst” (Arndt 1807:11). Dessa brevposter utgjordes av människor ur Sveriges bondebefolkning. 

Under större delen av medeltiden hade resenärer i kungens namn rätt till att fritt begagna sig av 

böndernas skjuts, liksom rätt till att utan betalning ta nattkvarter i deras hem. Friskjutsen var en 

börda för bönderna och missbrukades ofta av fel personer (Rosengren 1979:10, 14).  

 

Till följd av de hårda villkoren för bönderna publicerades år 1649 ”Krogare- och Gästgifware 

Ordningh”, en förordning av regler som organiserade stora delar av resandet i landet ända fram 

till slutet av 1800-talet. Friskjutsen avskaffades och skjutsen knöts till så kallade 

gästgivargårdar, där en gästgivare ansvarade för resenärernas skjuts. Från och med nu var alla 

resenärer tvungna att betala för skjutsen och betalningen gjordes i förskott. Bönderna var enligt 
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förordningen enbart tvungna att skjutsa resenären fram till nästa gård, som inte skulle ligga på 

ett längre avstånd än två mil bort (Rosengren 1979:17, 18). Skjutsresenären kan, liksom 

järnvägsresenären senare gjorde, ses ha förhållit sig till en tidtabell, men där systemet byggde 

på en annan slags tillit mellan resenären och andra människor.  Dessa personer var bland annat 

skjutsbönder och gästgivare som de resande mötte på färden och som spelade en viktig roll för 

resenärens upplevelser under resan. 

 

Ett tydligt tema i reseberättelserna är författarnas beskrivningar av sättet de reste på och hur de 

förhöll sig till olika tidsliga förhållanden under resan som uppehåll, väntetider och den hastighet 

de färdades med. Järnvägshistorikern Wolfgang Schivelbusch (1984) menar att det geografiska 

rummet krympte i människors världsbild, då det med järnvägen blev möjligt att tillryggalägga 

en viss sträcka på mycket kortare tid. Man fick således ett nytt, ”industrialiserat” sätt att förhålla 

sig till tid, avstånd och hastighet på resan vilket ändrade synen på det genomresta rummet. 

Resan med skjuts beskrivs å sin sida tillhöra en ”traditionell” uppdelning av tid och rum, som 

innebar att den resande fokuserade mer på passerande landskapsvyer, än på att resan skulle gå 

fort (Schivelbusch 1984:33ff, Davies 2000:123). 

 

Karin Gustavsson (2014) berör också detta, då hon skriver att brådska inte är ett uttalat tema i 

texter skrivna av antikvariska insamlare under 1700- och 1800-talet, till skillnad från det tidiga 

1900-talets fältarbetare. Först genom tekniska uppfinningar som järnväg och cykel blev det 

möjligt att resa fortare än någonsin tidigare. ”Det blev möjligt att ha bråttom – alltså blev det 

bråttom.” Syftet med de antikvariska resorna var att samla in och bevara äldre tiders 

kulturföremål, innan det var för sent. Enligt Gustavsson var brådska något som först 

förknippades med den industriella utvecklingens högre hastighet (Gustavsson 2014:98). 

 

Det kan dock vara problematiskt att, som Schivelbusch och Gustavsson, kontrastera det 

förindustriella resandet mot den tekniska utvecklingens resesätt för mycket. Till skillnad från 

förhållningssättet i de antikvariska insamlingsresorna under det tidiga 1800-talet som 

Gustavsson beskriver, är hög hastighet och brådska teman närvarande i reseberättelserna där 

författarna tar sig fram med häst och vagn. Järnvägen gjorde det möjligt att resa med en ökad 

hastighet på en kortare tid, men det betyder samtidigt inte att resan med häst och vagn alltid 

gick långsam i sina resenärers ögon, vilket är tydligt i Christian Molbechs beskrivning av sin 

resa. För att så länge som möjligt resa med ett sällskap, som författaren beskriver för honom 
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”både fördelaktigt och angenämt”, är han tvungen att resa mycket snabbare än han önskat: han 

tvingas ha bråttom.  

 

Då jag så länge som möjligt är vill draga nytta af ett sällskap, som är mig både fördelaktigt 

och angenämt, så går min resa långt hastigare än jag sjelf önskade; ty så mycket jag älskar 

den för mig så ovana hastighet, hvarmed man här färdas på vägarna, så gerna ville jag, 

att det skulle bero af mig att sakta farten så ofta jag dertill fick lust, och att uppehålla mig 

der jag fann det behagligast. Detta låter sig nu icke göra, emedan jag icke fritt kan 

disponera min egen tid, ännu mindre andras, hvarföre jag redan i morgon åter måste 

lemna detta ställe, dit jag först idag kommit, hvarest jag oändligen gerna skulle vilja hvila 

några dagar (Molbech 1815:231).  

 

Molbech reagerar över att han inte själv kan bestämma var och när ekipaget kan stanna längs 

vägen och inte heller hur länge det stannar på en och samma plats. Den ovanligt höga 

hastigheten sällskapet reser med beskrivs också som ett hinder för Molbech. Han är helt enkelt 

tvungen att förhålla sig till ett tidsschema som han själv inte kan förändra.  

 

I motsats till Molbech, vars önskan var att stanna längre på platserna han tvingades lämna i all 

hast, uttrycker Mary Wollstonecrafts en frustration kring att ofrivilligt vara kvar på en plats för 

länge. Författaren och hennes resesällskap företar en resa till Fredrikshald i Norge, en resa som 

inte var inte inberäknad i deras ursprungliga resplan (Wollstonecraft 1978:55).  Detta medförde 

problem. Så kallade förbudssedlar (med betoning på för) – tryckta blanketter som ifylldes och 

skickades via gästgiveriet mellan olika skjutshåll – var en viktig del i planeringen av resan och 

att resa utan förbeställd skjuts innebar oftast långa väntetider och fulla gästgiverier (Rosengren 

1979:78). Eftersom sällskapet inte beställt häst och vagn i förväg tvingas de vänta länge, medan 

skymningen sänker sig över dem. När de väl kommer fram till färjan som för dem över till 

Norge försenas de ytterligare, ”för folket som sköter färjorna är bejakade med en slags dum 

slöhet, som är mycket prövande när man har bråttom.” (Wollstonecraft 1978:56). 

 

Molbechs och Wollstonecrafts beskrivningar visar att föreställningar om hög hastighet och 

brådska existerade i samband med det förindustriella resandet i Sverige. Mark Davies (2000) 

belyser detta i sin avhandling om brittiska resenärer i Sverige under 1700- och 1800-talet. I de 

texter Davies undersöker framträder en stark vilja hos författarna att hålla en hög fart under 

resan med häst och vagn: ”they appear to have done their utmost to achieve rapid coach or 
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carriole velocity (Davies 2000:123).” Önskan att resa snabbt och effektivt med skjuts är tydlig 

hos Wollstonecraft och hennes frustration över att behöva göra långa, oplanerade uppehåll går 

till sist ut över lokalbefolkningen, som beskrivs som dumma och slöa, utan förståelse för den 

brådskande resenären. I Ernst Moritz Arndts reseberättelse gör författaren en lång utläggning 

om hur man som skjutsresenär i Sverige snabbast tar sig fram och han belyser framförallt vikten 

av att beställa skjuts i form av förbud (med betoning på för). 

 
Om man vill resa mycket fort, så skickar man, för att slippa vänta på stationerna, i 

händelse hållhästarna är utgångna, ett förbud, ifrån håll till håll […] På detta sätt behöver 

man en häst mindre för det åkdon man själv nyttjar, och resan går fortare och lättare. […] 

Om man har mycket bråttom, och vill resa dag och natt så kan man under de bättre 

årstiderna och på de vanliga vägarna, medelst förbud, på 24 timmar resa 24 svenska, eller 

ungefär 36 tyska mil (Arndt 1807a:17). 

 

Genom att beställa skjuts i förväg beskrivs resan kunna gå både fortare, lättare och bli mer 

tidseffektiv. I kontrast till Schivelbuschs indelning i ett traditionellt kontra industrialiserat tid 

och rum är Arndts utläggning ett exempel på att det fanns ett ”industrialiserat” sätt att dela in 

tid, rum och avstånd innan genombrottet med järnvägen. Enligt Schivelbusch fokuserade 

skjutsresenärer mer på det förbipasserande landskapet och dess förändringar än på att resan 

skulle gå fort, men hos författarna är det tydligt (vilket Davies också pekar på i sin studie) att 

snabbhet och effektivitet eftersträvades även i det förindustriella resandet.   

 

Liksom skjutsresandet kunde förknippas med snabb hastighet, kunde också resan med tåg 

upplevas som långsam. Under Margaret Howitts tågresa mellan Göteborg och Stockholm på 

1860-talet, skriver författaren att hela resan ”påminde mig om en omnibussresa i stor skala, så 

säflig var farten, så olik den ilande snabbheten i England (Howitt 1867:15).” Hastigheten med 

den svenska järnvägen ställs mot den hastighet författaren var van att resa med i sitt hemland. 

Sveriges industriella utveckling låg efter många andra Europeiska länder. Alltså verkar det inte 

särskilt konstigt att Howitt upplever den svenska järnvägen som långsam.  

 

Synen på tid och hastighet är framträdande teman i reseberättelserna. I Sverige fungerade 

skjutsinrättningen och systemet med gästgivargårdar som huvudsakliga reseinstanser ända in 

på 1800-talet. Genom att beställa hästar i förväg, så kallat för-bud, kunde resenären spara tid 

genom att minska antalet uppehåll på vägen och vinna tid genom att därigenom ha möjlighet 
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att resa snabbare. De fyra Sverigeresenärerna förhåller sig alla till detta på olika sätt, vilket de 

ovanstående exemplen visar. Wollstonecrafts frustration över de många uppehållen hon tvingas 

göra, Howitts notering av den svenska järnvägens långsamma fart och Molbechs reflektion över 

tid och hastighet är tankar förbundna med upplevelser och erfarenheter de tillskansat sig under 

resan. Föreställningar till tid, rum och hastighet bör därför lika mycket ses i förhållande till 

individuella beskrivningar och upplevelser som i förhållande till den tekniska utveckling som 

ägde rum under 1800-talet.   

 

Sverige som ett föreställt landskap 
Att reseberättelserna är fulla med beskrivningar av platser de fyra författarna besökt är kanske 

inte så oväntat. Beskrivningarna av platserna utgör själva navet för berättelserna, det är i dessa 

geografiska och sociala rum som resenärerna formar sina upplevelser och minnen om Sverige 

och de möten som där ägde rum. En plats är aldrig ett tomt rum, utan skapas, formas och 

omformas i förhållande till platser som vi sedan innan är bekanta med och som existerar i vårt 

minne (Fröhlig 2013:149). I reseberättelserna beskriver resenärerna platser i Sverige som 

besöktes under själva resan, men det kan också handla om platser som författarna besökt 

tidigare, i sina hemländer eller i andra länder, som är med och formar reseupplevelsen.  

 

Liknelsen mellan naturen i Sverige och författarnas egna hemländer är en central 

representerande praktik i reseberättelserna. Under Christian Molbechs resa mellan Lund och 

Dalby reser författaren genom det han beskriver som ett landskap av stor mångfaldighet och 

omväxling ”af betydliga höjder och dalar” och där han för första gången sedan sin ankomst till 

Sverige ”fann en trakt som återkallade Seelands förtjusande natur (Molbech 1815:118).” I 

denna beskrivning framträder hemvisten Själland som ett ideal författaren jämför sina 

upplevelser i Sverige mot. I Margaret Howitts reseberättelse framträder istället naturen i 

Sverige och Stockholm som ett föredöme framför hemlandets huvudstad. 

 

Denna hufvudstad på sina tio holmar, med sin rikedom på vatten och omgifven av en 

skön natur, är enligt hvad också blifvit erkändt en af de vackrast belägna städer i verlden. 

Hvad som i mitt tycke ger den sitt största behag är den rena, friska luften, och den nära 

föreningen med stad och land. Ingen stackars varelse behöfver här förtvina af längtan 

efter grönska och frisk luft, som tusentals menniskor får göra i vårt ofantliga London 

(Howitt 1867:28). 
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Howitt stödjer sig på en ”allmän” uppfattning om Stockholm: staden har erkänts som en av 

världens vackraste och därför kan hon själv dra en liknande slutsats. Samtidigt ger hon en 

personlig beskrivning av sitt tycke för staden. I beskrivningen skapas en bild av London som 

ett oändligt, naturfattigt landskap där människor förtvivlat längtar efter naturen utan att få 

uppleva den. Stockholm framstår istället som en naturskön oas. Exemplet kan, med ett begrepp 

lånat av etnologen Orvar Löfgren (1999), betraktas som ett av författaren skapat 

”vacationscape.”  

 

Vacationscapes innebär att personliga minnen av en resa blandas med kollektiva bilder och 

föreställningar om en specifik plats och där den fysiska världen blandas med en värld skapad 

genom fantasi och media (Löfgren 1999:2). Begreppet är utvecklat inom en kontext kring 

forskning om turism i modern tid och de historiska faktorer som påverkat det moderna resandet 

i väst. Trots att reseskildringsförfattarna inte betraktas som turister är begreppet ändå relevant 

för denna studie. Genom att applicera det på ett historiskt material är det möjligt att (vilket är 

synligt i Howitts exempel) studera hur resenärernas förhållande till och upplevelser av olika 

platser formas av unika och personliga erfarenheter tillsammans med förföreställningar och 

kulturella konventioner kring specifika platser (Löfgren 1999:99, jfr Löfgren 1981).  

 

Något som också är närvarande i materialet är beskrivningar av platser författarna inte besökt, 

men som på liknande sätt skapar olika sätt för dem att förhålla sig till Sverige, som de besökta 

platserna (jfr Fröhlig 2013). Mary Wollstonecraft beskriver bland annat hur hon och hennes 

resesällskap klättar upp för ”några av Sveriges högsta klippor”, på vägen mot en färja som ska 

föra dem över gränsen från Sverige till Norge. Här möttes sällskapet av ett landskap där ”Varma 

solstrålar började leka, bäckar att porla och små dungar av granar skänkte omväxling åt 

klipporna (Wollstonecraft 1978:55).” Wollstonecraft skriver att hon aldrig rest i Schweiz, ”men 

en av mina reskamrater försäkrade mig att jag inte där skulle kunna finna något som 

överträffade eller ens kunde jämföras med dessa utsikters vilda storhet (Wollstonecraft 

1978:56).” 

 

Liksom i Howitts beskrivning av Stockholm kan jämförelsen mellan den besökta platsen i 

motsats till den icke-besökta platsen betraktas som ett vacationscape. Wollstonecrafts 

beskrivning av platsens natur stämmer bra överens med det Löfgren skriver om hur resmål 

laddas med mening: ”The view down at the beach, the little cottage by the meadow, the sunset 

over the cliffs, these are scenaries constantly framed, packaged and promoted, shaped by at 
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least two centuries of tourist history (Löfgren 1999: 2).” Författarna till reseberättelserna i fokus 

för denna studie är alla en del av denna historiska process. I reseberättelserna uttrycks ofta en 

förundran och fascination för Sverige och dess natur och där upplevelsen av Sverige ofta 

överträffar det förväntade. Under Arndts resa till Munkfors i Värmland beskriver han vägen 

från Karlstad, där han bland annat passerar Klarälven och godset Katrineberg i Dejefors.  

 
Ö.Deje ligger tätt invid strömmen på en höjd. Strömmen var uppfylld av båtar, lastade 

med kyrkfolk, vilka sjöng och skrattade, även hördes under deras joller ljudet av ett par 

violiner. Vårvädret var angenämt, göken lät höra sig, körsbärsträden var höljda av vita 

blommor. Är detta Sverige tänkte jag för mig själv, vilket många människor, även hos 

oss föreställer sig blott som en hemvist för björnar? och därunder rullade jag fram (Arndt 

1907a:221). 

 

Beskrivningen refererar till en litterär tradition (i syftet att locka till sig läsare) av att presentera 

Sverige som ett okänt och mystiskt landskap, befolkat mer av vilda djur än av människor 

(Davies 2000:338). I Arndts beskrivning träder Sverige istället fram som en romantisk idyll 

med sjungande, skrattande människor på väg till kyrkan i det vackra vårvädret. Även denna 

beskrivning kan betraktas som ett vacationscape, där Arndts egen upplevelse blandas med en 

kollektiv föreställningsbild av Sverige. 

 

Frågan om vad Sverige ”är” eller representerar för resenären hör också ihop med förväntningar 

av vad man kommer och inte kommer att se och uppleva under resan. Margaret Howitt blir 

bland annat överraskad över hur Uppsala inte överensstämmer med den bild hon haft framför 

sig. Vid ankomsten skriver hon att hon förväntat sig ”en ståtlig, gammal stad och fann vid 

ankomsten en stor by, full av trädgårdar och grönska (Howitt 1867b:75)!” Dock understryker 

Howitt att skillnaden mellan det hon förväntat sig och det hon verkligen fann i Uppsala var 

”ingalunda obehaglig”, tvärtom upplevde hon platsens stillhet och lantliga karaktär som mycket 

angenäm (Howitt 1867b:75).  

 

I en artikel om den amerikanska Europaresan i amerikansk skönlitteratur efter andra 

världskriget skriver kulturhistorikern Kaisa Boddy (1999) att syftet med resan inte handlade om 

att upptäcka något nytt, utan om att gå i redan uttrampade spår som andra författare redan banat 

vägen för med sina reseskildringar. Baserat på andra författares verk skapades föreställningar 

som verkligheten förväntades leva upp till under resan (Boddy 1999:239). Beskrivningar av 

23 
 



nya platser formas av upplevelser och minnen av tidigare besökta platser, men också av platser 

som inte besökts utan existerar i människors föreställningsvärld. Författarna kan också ses 

förhålla sig till så kallade vacationscapes om Sverige, där deras egna upplevelser blandas med 

en kollektivt etablerad bild av landet.  

 

Mäns och kvinnors rörelse i rummet 
Ett tema som framförallt är tydligt i de två kvinnliga resenärernas skildringar är temat kring en 

begränsad social rörlighet, som inte är ett problem för de manliga reseskildrarna. Davies (2000) 

skriver att bortsett från ett större fokus på att beskriva intensiva känslor, skiljer sig inte kvinnliga 

reseskildringar nämnvärt från manliga författares beskrivningar. Det kulturella filtret som styr 

den kvinnliga författarens blick är således mycket mer formad av föreställningar om klass, 

status och nationalitet än av föreställningar om kön och genus (Davies 2000:343). Även om 

detta också stämmer överens med materialet i denna studie så är det tydligt att Mary 

Wollstonecraft och Margaret Howitt inte hade samma möjligheter att resa på som de manliga 

författarna. Wollstonecraft skriver bland annat att hon gärna hade besökt Stockholm, om hennes 

resa i Sverige hade varit för nöjes skull. Det verkliga syftet med resan var att skaffa 

upplysningar om de nordiska ländernas tillstånd, för att kunna rapportera resultaten till älskaren 

Gilbert Imlay (Wollstonecraft 1978:9, 10). Det huvudsakliga syftet med Howitts resa var, 

förutom att stanna hos familjevännen Fredrika Bremer, också att delta i den kvinnliga 

lärarakademin ”Seminarium” (Howitt 1867a:31ff).  

 

En annan viktig skillnad är att medan Arndt och Molbech själva kunde planera och planera om 

resrutten efter eget behag var Howitt och Wollstonecraft ständigt beroende av ett (ofta men inte 

alltid) manligt sällskap. Under Howitts vistelse på Stockholms gator följs åtföljs hon till 

exempel oftast av Fredrika Bremers tjänsteflicka Hanna och inte i en enda beskrivning vistas 

hon ute ensam. Genusforskaren Sara Mills (1991) menar att kvinnliga reseskildrare under 1700- 

och 1800-talet inskränktes av vilket litterärt språkbruk de förväntades använda och vilka sorters 

erfarenheter de förväntades beskriva. I jämförelse med samtidens manliga reseskildrare sågs 

kvinnliga resenärers beskrivningar därför ofta som begränsade i förhållande till manliga 

författares reseskildringar (Mills 1991:42). Mills skriver också att reseskildringar skrivna av 

kvinnor systematiskt blivit försummade, trots att kvinnors resedokumentationer varit vanliga 

sedan medeltiden (Mills 1991:27). Manliga och kvinnliga reseskildrare författade alltså sina 

texter på annorlunda villkor, vilket påverkade själva resan men också själva sättet att skriva på. 
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Tillsammans med två matroser beskriver Wollstonecrafts hur hon under sin jakt på att hitta en 

snabbare väg till Göteborg träffar några ohjälpsamma båtlotsar.  

 
Lotsarna berättade för matroserna att de stod under befäl av en pensionerad löjtnant, som 

talade engelska, och tillade att de inte kunde göra något utan hans order, och inte ens ett 

erbjudande om pengar kunde förmå dem att ledsaga oss upp till hans bostad. De ville inte 

följa med mig ensam, vilket jag ville att de skulle göra, för jag ville skicka iväg 

matroserna så snart som möjligt (Wollstonecraft 1978:19). 

 

När Wollstonecraft inte får sin vilja igenom ror sällskapet iväg igen. Efter en stund ser de 

ytterligare en båt komma emot dem och det visar sig vara den ovan nämnda löjtnanten som med 

allvarlig uppsyn vill veta vilka de är. Det visar sig dock att löjtnanten inte alls kan någon 

engelska, så Wollstonecraft lyfter utan vidare förhandlingar över sitt bagage till dennes båt för 

att underlätta för matroserna. Med på resan är Wollstonecrafts ängsliga tjänsteflicka Marguerite 

och Wollstonecraft skriver att ”det var nätt och jämt att Marguerites respekt för mig kunde 

hindra henne från att ge uttryck åt den fruktan, som min åtgärd att överlämna oss i en 

främmande mans våld väckte och som tydligt syntes i hennes ansikte (Wollstonecraft 

1978:19).” Wollstonecraft visar därmed (på sitt smått humoristiska sätt) att hon var medveten 

om de sociala normer som omgav möjligheterna för hennes resa: att resa ensam tillsammans 

med en okänd man låg inte inom de vanliga konventionerna för den kvinnliga resenären. 

 

Ett annat exempel kring 1800-talskvinnans rörelse i rummet finns att hitta i Howitts 

reseberättelse. Under tiden i Stockholm blir Howitt bekant med en ung man, Herman, som alltid 

gör henne sällskap tillbaka till Fredrika Bremers hem när hon varit ute. En kväll, efter att ha 

varit på bjudning hos en professor, står Howitt länge och väntar på Herman som aldrig dyker 

upp: ”Jag väntade och väntade, tills slutligen de sista gästerna välvilligt förbarmade sig över 

mig och förde mig i sin släda till vår port (Howitt 1867a:212).” När Howitt, mitt i natten 

kommer tillbaka hem träffar hon Hermans mor, fru K., och när hon berättar att hennes son aldrig 

dök upp för att hämta henne brister den oroliga modern ut i gråt. Howitt vet inte riktigt hur hon 

bäst bör hantera situationen, men snart beslutar hon sig för att ta saken i egna händer. 
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Hvad i all verlden skulle jag taga mig till? Alla som jag kunde bedja om råd, voro i 

drömmarnas land […] alla drömde som bäst och det var förgäfves jag vände mig i 

tankarna till dem efter hjälp. Hvad skulle jag göra?    

- Sätt fort på er kappa och vintermössa, min goda fru, sade jag, så skola vi 

följas åt och taga reda på gossen!    

- Är miss alldeles från förståndet? svarade hon. Det går icke an att vandra 

omkring på gatorna i hvit linonsklädning och med tunna skor på fötterna – midt i natten 

till! Ack min stackars gosse! du är förlorad! Jag överlefver dig ej (Howitt 1867a:214)! 

 

Howitts tanke om att ge sig ut och leta efter Herman gör fru K. förskräckt: att för en ung 

högreståndskvinna, mitt i natten och enbart iklädd tunna skor och linneklänning kasta sig ut på 

stadens mörka gator gick inte för sig, inte ens i en sådan nödsituation. Howitt slipper dock tänka 

på saken länge, då Herman sekunder senare kommer inspringande genom dörren och den 

dramatiska historien får ett lyckligt slut.  

 

Beskrivningarna ovan ger uttryck för en tankefigur om kvinnors sociala rörlighet. Att resa 

ensam tillsammans med okända män, eller att som ensam kvinna bege sig ut mitt i natten i en 

okänd stad ansågs som opassande och farligt. Beskrivningar av liknande slag är helt frånvarande 

i Arndts och Molbechs reseberättelser. Problemen de stöter på under resan är oftast språkliga 

kommunikationsproblem som på olika sätt försvårar resan, men problemen påverkas aldrig av 

att de är män. Att det varit ett problem för en ensam man att resa med främmande personer är 

lätt att förkasta: Molbech och Arndt reser ofta ensamma med olika skjutsbönder och de 

övernattar ensamma på gästgivargårdar och hos främmande familjer (Arndt 1807, Molbech 

1815). För en man att befinna sig ute mitt på natten i ett främmande land var heller inget 

problem: Arndt både reser på natten och (efter att ha druckit en del brännvin) bestämmer sig 

vid ett tillfälle till och med för att sova utomhus.  

 
Det intensiva resandet och resan som panorama 
Ett tema i reseberättelserna är författarnas beskrivningar av det förbipasserande landskapet och 

de upplevelser som knyts samman till den fortskridande resan. Wolfgang Schivelbusch skriver 

att skildringar av ett ”intensivt förhållande” till resan är ett minnesmärke tillhörande 

reseromanen som litterär genre. I takt med den industriella utvecklingen och järnvägens 

utbredning försvinner också detta förhållande till resan. Landskapsrummet som det beskrivs 

under det förindustriella resandet får en karaktär av ett geografiskt linjärt rum i och med 

järnvägen, där resenären flyttas från ort till ort efter järnvägslinjen. Innan järnvägen skapade 
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resenären ett förhållande till det geografiska rummet genom dess växlingar och förändringar 

(Schivelbusch 1984:48, 49). 

 

Under resan med häst och vagn kunde resenären ses befinna sig i en nära, kroppslig kontakt 

med naturen. I reseberättelserna visar sig detta i beskrivningar av landsortsvägarna och deras 

olika underlag och i beskrivningar av vagnen eller kärrans beskaffenhet. Under resan genom 

Dalarna stöter Ernst Moritz Arndt på problem i form av en besvärlig landsväg. Vägen i fråga 

sträckte sig på höger sida längs Orsafloden och på vänster sida om resesällskapet låg ett djupt 

dike ”där både häst och karl nu riktigt kunde simma fram (Arndt 1807a:281).” Hästen blir 

nervös och börjar stegra sig. Då skjutsbonden inte agerar fort nog bestämmer sig Arndt för att 

ta saken i egna händer. 

 
Jag tog tömmarna och lät bonden observera samt utvisa vägen, varvid han rättade sig 

efter några buskar, som här och där höjde sig över vattenbrynet; på detta sätt gissade vi 

oss lyckligt fram, med tillhjälp av hästens näsa och fötter. Ett par steg åt sidan hade på 

många ställen kunnat bereda vår säkra undergång. […] Sedan vi väl kommit ur denna 

nöd, måste vi åka en usel väg över några åkrar, emedan rätta vägen härstädes älven var 

utskuren av vattnet och alldeles obrukbar (Arndt 1807a:281, 282).  

 

Med sin kännedom om traktens natur lyckas skjutsbonden styra sällskapet rätt och den 

dramatiska färden får ett lyckligt slut. Efter strapatsen längs floden är Arndt tvungen att åka en 

annan väg än tänkt, då de höga vattennivåerna gjort den ursprungliga vägen obrukbar. Arndt 

vet att vägen är dålig eftersom han känner hur kärran skakar ”med full kraft (Arndt 1807a:282).” 

Att resa med skjuts var aldrig förutsägbart och tvingade ofta resenärerna att planera om sin resa. 

 

När Mary Wollstonecraft närmar sig byn Kvistrum i Bohuslän är det inte enbart synen av det 

annalkande landskapets skönhet i solnedgången som väcker hennes uppmärksamhet, utan också 

olika dofter. När resesällskapet börjar närma sig byn sker en växling i landskapet med 

sluttningar och vilda blommor, ”som lovade att avge dofter för att öka luftens ljuvlighet; dess 

renhet kunde man nästan se, men tyvärr inte njuta med luktsinnet, för lukten av de ruttnande 

sillarna som de begagnar som gödsel sedan de utvunnit oljan och som nu låg utbredda över de 

uppodlade jordplättarna, utplånade alla andra dofter (Wollstonecraft 1978:49)”. Det visuella 

stämde inte överens med andra sinnliga uttryck: i ett vackert landskap fyllt av blommor luktade 

det sill. Både hos Arndt och Wollstonecraft formar naturens växlingar och oförutsägbarhet 
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beskrivningar av resan. Beskrivningarna av detta förbipasserande landskap skedde också i 

förhållande till andra sinnliga intryck, som känsel- och luktsinne. När Margaret Howitt reser 

från Göteborg till Stockholm med tåg, en standardiserad resa på elva timmar, reser hon 

”långsamt och utan afbrott genom ett vildt och något ödsligt landskap (Howitt 1867a:12)” och 

hon skriver att den första delen av resan anses som romantiskt och beundrad av invånarna i 

Göteborg, men att hon trots det inte kunde hindra sig från att ”finna nästan enahanda karakter i 

naturen hela vägen”. Från detta upplevt enformiga och karaktärslösa landskap fortsätter resan 

genom en skiftande natur. 

 

Vi ilade fram genom omätliga björkskogar, med sina brokiga löfmassor och raka, 

mjölhvita stammar. […] Sedan kommo vidsträckta mossar […] derefter dunkla 

barrskogar, hvarest här och der små sjöar framtittade mellan träden och stora 

gråstensblock lågo kringströdda; med ett ord: hela landet hade med en viss omvexling 

samma karakter (Howitt 1867a:12).  

 

Genom kupéfönstret blickar Howitt ut över ett landskap i hastig rörelse, ett förbipasserande 

panorama. Det är en blick som både uppfattar detaljer i naturen, som de kringströdda 

gråstensblocken, samtidigt som det är en blick där resenären skapar sig en överblick och en 

helhetsbild, vilket speglas i Howitts anmärkning om att landet, trots viss omväxling i 

landskapsvyerna, hade samma karaktär. Gustavsson (2014) berör detta när hon skriver att 

järnvägsresenärens blick påverkades av järnvägslinjens raka sträckning, som skapade en 

överblick och sammanfattning av landskapet: ”Färder genom djupa skärningar och tunnlar, över 

bankar, broar och viadukter delade upp landskapsvyn i många fragment (Gustavsson 

2014:104).”  

 

En järnvägsresenär kan alltså sägas betrakta landskapet med en annan, fragmentarisk slags blick 

än skjutsresenären, vilket genererar andra perspektiv och förhållandesätt till själva resan. Nya 

platser blev nåbara på kortare tid och föreställningarna om tiden och rummets indelning 

utvidgades. Oavsett det geografiska avståndet mellan olika platser uppfattades landskapet så 

nära och lättillgängligt som resan med järnvägen gjorde dem. Genom kupéfönstret betraktar 

resenären det förbipasserande landskapet i förhållande till den maskinella helheten och via 

telegraflinjer och järnvägsspår passerade landskapet som ett skiftande panorama (Schivelbusch 

1984:13, 14, 31, 37).  
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Bilden av skjutsresenären som ”mitt i” en resa, med kroppslig närhet till naturen och med en 

detaljorienterad blick för dess växlingar, jämte bilden av tågresenären som betraktare av ett 

förbipasserande panorama kan dock problematiseras. I Schivelbuschs resonemang kring 

industrialiseringen av tid och rum framstår reseupplevelsen med järnvägen som kvalitativt 

underlägsen resan med skjuts. Järnvägsresenären kan här ses ”förlora” den nära, kroppsliga, 

detaljerade upplevelsen av landskapet - istället passerar landskapet förbi i revy (Davies 

2000:123). Skjutsresenären framstår som aktiv under resan medan tågresenären framstår som 

passiv. Medan den förste ständigt fattar beslut och styr resan efter naturens olika förutsättningar 

skjuts järnvägsresenären likt en projektil genom landskapet ”utan att se eller höra det” 

(Schivelbusch 1984:50). Indelningen tenderar till att romantisera resandet före 

industrialiseringen, men som beskrivningarna i reseberättelserna visar är synen på tid, rum och 

natur komplexa enheter som inte bör tas för givna. Likadant är det med beskrivningarna och 

tankarna kring det industrialiserade resandet som framträder i materialet. 

 

Framtidens resande 
Schivelbusch menar att järnvägsresandet gav upphov till en ny världsuppfattning, där den 

traditionella kontinuiteten av tid och rum upplevdes som förintad (Schivelbusch 1984:35). 

Denna traditionella syn på tiden beskrivs som ”organiskt infogad i naturen”, som speglades i 

förhållandet till det genomresta rummet och fick det att framstå som en levande enhet för 

resenären. Vidare skriver Schivelbush att resan med järnvägen inte framstår som knuten till 

landskapsrummet på samma sätt som resan med skjuts, utan att den istället drevs fram genom 

skjutsen och landsvägens nära förhållande till naturen. Enligt Schivelbusch var synen på tiden 

en del av naturen och skapade en naturlig helhet som sedan försvann i samband med 

industrialiseringen (Schivelbusch 1984:35). Problemet med denna indelning är att begreppen 

tid och natur framställs som neutrala och oproblematiska (Davies 2000:133).  

 

Det är intressant att jämföra detta med attityder kring industrialisering och modernisering i 

reseberättelserna. Under Margaret Howitts tågresa mellan Göteborg och Stockholm delade hon 

kupé med en rik bomullsfabrikant från Gävle, som dessutom talade engelska. När de kommit 

ungefär sex mil från Göteborg passerar de en stor, avlägsen hed och Howitts reskamrat berättar 

att platsen kallas Svältorna, på grund av den karga och ofruktbara jorden. Så hade dock inte 

alltid varit fallet, ”sköna ekskogar växte der fordom och, tack vare jernvägen, börjar man nu 

åter plantera kring närmaste station, för att göra naturen – som vi säga i England – litet 
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comfortable (Howitt 1867a:13)”. Genom utbyggnaden av järnvägen beskrivs en möjlighet till 

att åter göra platsen odlingsbar: järnvägen blir en representerande praktik för det moderna 

jordbruket och för Sveriges moderna utveckling. Howitt beskriver sig själv som en ivrig 

försvarare av järnvägen och den anda av framåtskridande och förbättringar som hon anser den 

föra med sig (Howitt 1867a:13). Det fanns emellertid de som inte höll med henne. 
 

Det finns svenskar – bland dem en högt bildad man som jag personligen känner – hvilka 

förkasta jernvägar, på den grund att de gör menniskorna lättjefulla och likgiltiga för att 

anstränga sitt förstånd. Min vän står fast vid den gamla methoden, att man bör resa med 

diligens eller skjuts; då, menar han, tvingas mannen att göra kloka beräkningar och 

hustrun att inpacka sakerna väl, inom knappt utrymme. Jernvägar äro folket en alltför stor 

hjelp, menar han; dess egen tankekraft behöfs ej vidare och får domna bort (Howitt 

1867a:13).  

 

Liksom järnvägen kan ses som en representerande praktik för framtid och utveckling kunde den 

också ses som en representerande praktik för bakåtsträvande. I mannens beskrivning framträder 

en bild av den fördummade, passiva järnvägsresenären som inte längre behöver använda sitt 

förstånd för att planera och beräkna resan. Att resa med skjuts beskrivs istället som det ”riktiga” 

sättet att resa på. Resonemanget kan ses i förhållande till en tankefigur kring romantiseringen 

och upphöjningen av den ”äkta resenären” (”the real traveler”) i förhållande till den stereotypa 

turisten – en tankefigur som också är tydlig idag (Löfgren 1999:8, 9).  

 

Kaisa Boddy skriver att en tankefigur kring Claude-Lévi Strauss begrepp ”an end to 

journeying” blivit allt tydligare i västvärlden sedan andra världskriget. Tankefiguren utgörs, 

enligt Boddy, av att resande som betydelsefull och transformativ erfarenhet inte längre är 

möjlig. Förklaringarna till detta anges vara massturismens framväxt genom allt billigare 

flygresor, samt upplevelsen av att världen blivit allt mer homogeniserad på grund av detta 

(Boddy 1999:232). I Howitts beskrivning av hennes bekantes förakt för järnvägen framträder 

denna tankefigur, där järnvägsresenären anses ha förlorat det som gjorde en resa betydelsefull, 

nämligen den noggranna planeringen och det ständiga tankeverket om och kring resan.  

 

Sammanfattning 
Reseskildrarnas beskrivningar av förhållandet till resan erbjuder insikter i förutsättningar och 

begränsningar för 1800-talets Sverigeresenärer. I reseberättelserna förknippas resan med 
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önskan om att upptäcka något nytt och främmande, både i form av platser och i möten med nya 

människor. I materialet formas de olika resenärernas blickar genom deras sätt att färdas, vilket 

synliggörs i representerande praktiker och tankefigurer kring tid, rum, hastighet, brådska och 

social rörlighet i resenärernas beskrivningar. Kapitlet har också belyst en problematik i tidigare 

forskning kring synen på tid, hastighet och brådska i det förindustriella skjutsresandet jämte 

resan med järnvägen. 
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3. Goda exempel och klok behandling 
Författarnas beskrivningar av resandet i Sverige och de olika teman knutna till tid och plats, 

som diskuterades i föregående kapitel, berättar något om hur man som utländsk resenär formar 

en blick som styrs av olika föreställningar om platser och vad författarna ville förmedla kring 

sina upplevelser av resan. I förhållande till detta präglas också reseberättelserna av en tydlig 

önskan att förmedla kunskap om Sverige, dess invånare och deras kultur. Det här kapitlet 

kommer att fokusera på hur författarna skapar representerande praktiker om Sverige utifrån de 

olika möten med och beskrivningar av människor som på ett eller annat sätt beskrivs och 

karaktäriseras som svenskar (jfr Nyman 2013).  

 

Blicken på svensken innefattar likt blicken på resan ett antal urskiljbara teman i texterna, där 

den svenska nationalkaraktären är i fokus. Författarna knyter unika möten under resan till en 

föreställningsram kring det de upplever som svenska värderingar, attityder och beteenden. 

Föreställningar om det svenska jämförs och ställs också i kontrast med föreställningar kring 

författarnas föreställningar om den egna nationella identiteten (jfr Davies 2000:341). I dessa 

beskrivningar framhäver författarna ofta sin borgerliga klassposition, ibland explicit och ibland 

mindre uttalat.  

 

 
Svensk nationalkaraktär 
Under det sena 1700-talet börjar romantiska och nationella strömningar göra sig synliga i 

Europa, där intresset för ”folket” (det vill säga den jordbrukande bondebefolkningen) förenas 

med ett upphöjande och romantiserande av forntiden (Adolfsson 2000:18, 19). Upplevelserna 

och erfarenheterna av Sverige som ligger till grund för beskrivningarna i reseberättelserna bör 

betraktas lika mycket som en produktion av författarnas egna kulturella och personliga 

bakgrunder, som det de såg och upplevde. På så sätt erbjuder beskrivningarna värdefulla 

insikter i de förutsättningar och mentaliteter som formade tidsåldern de levde och verkade i 

(Barton 1998:4).  

 

Samtliga författare kom från borgerliga bakgrunder och alla hade på ett eller annat sätt 

anknytning till akademin och den konstnärliga världen i sina hemländer. Författarnas sociala 

bakgrund avspeglar sig i reseberättelserna och ger insyn i ett oreflekterat, kollektivt tänkande 
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(Adolfsson 2000:17, Davies 2000:341). Framförallt är detta tydligt i mötena med och 

beskrivningarna av Sveriges lantbruksbefolkning, som rent historiskt brukar benämnas som 

allmogen. 

 

Kring sekelskiftet 1800 användes begreppet allmoge i en generell, kollektiv benämning i ett 

brett spektrum av Sveriges bondebefolkning. Begreppet kunde användas för att beskriva såväl 

självägande bönder, bönder som brukade krono- och frälsejord såväl som en jordbrukande 

underklass representerade av torpare, daglönare, sockenhantverkare och andra obesuttna 

lantbrukarkategorier (Adolfsson 2000:160). Maria Adolfsson (2000), vars avhandling kretsar 

kring svenska ortsbeskrivningsprojekt och svenska ämbetsmäns skildringar av folklivet under 

1700- och 1800-talet, skriver att ämbetsmännens möten med allmogen skedde utifrån ett 

upplevt socialt och kulturellt avstånd mellan beskrivarna och de beskrivna. Detta upplevda 

avstånd resulterade i en mängd stereotypa beskrivningar av den jordbrukande befolkningen, 

som byggde på ortsbeskrivarnas oreflekterade tolkningsföreträde: ortsbeskrivarna, som alla 

kom ur högre ståndsmässiga förhållanden, ansåg sig ha rätt att tolka, värdera och granska 

allmogen. I och med detta tilldelas de beskrivna en identitet, konstruerad efter ett socialt 

utifrånperspektiv (Adolfsson 2000:153).  

 

Liksom hos Adolfssons material är detta tolkningsföreträde synligt i reseberättelserna. I en 

ganska utförlig beskrivning av det svenska skjutssystemet, skriver Ernst Moritz Arndt att han 

också måste ”nämna något om upphovet och följden av denna skjutsinrättning”. 

 
Redan i äldsta tider var den svenske bonden de resandes gästgivare och skjutsbonde, 

endast igenom sin medfödda karaktär av redlighet och gästfrihet, vilket från början 

utmärkt de nordiska folkslagen framför de övriga. Han emottog, undfägnade och 

ledsagade alla främmande (Arndt 1807a:21). 

 

Beskrivningen synliggör en föreställning om en medfödd, nordisk nationalkaraktär och folksjäl, 

som är en återkommande tankefigur i reseberättelserna. De västeuropeiska föreställningarna 

kring nationalkaraktär har i sin tur ett ursprung i det sena 1700-talets idé kring indelningen av 

människor i olika kulturer, utvecklad bland annat av den tyske tänkaren Johann Gottfried 

Herder. Herder menade att nationella gränser stärktes och upprätthölls av en medfödd folksjäl 

och nationell karaktär (jfr Fornäs 2012). Den svenska bondens gästfrihet, ärlighet och 

patriotiska kärlek till sitt fädernesland är beskrivningar som återkommer i samtliga 
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reseberättelser och som skapar en enhetlig bild av en svensk nationalkaraktär och folksjäl. 

Beskrivningarna av den svenska nationalkaraktären sker också i förhållande dels till andra 

författares reseupplevelser och till uppfattningarna och föreställningarna om författarnas egen 

nationella identitet.  

 

Christian Molbech gör under sin resa ett längre uppehåll i Lund. Här möter han olika slags 

människor och vistats i finare sällskapskretsar, vars bemötande varit så artigt, välvilligt och 

vänskapligt att han inte kunnat låta bli att sakna hemlandet Danmark och dess huvudstad. 

Molbech är beredd att hålla med om de ”fördelaktiga domar öfver Svenskarnas välvilja och 

gästfrihet emot främmande” som hörts och setts bekräftas av tidigare resenärer i landet. 

Däremot är han noga med att han inte vill upphöja Sverige på sitt hemlands ”bekostnad”. På så 

sätt synliggörs ett ambivalent förhållningssätt kring nationalkaraktär och dess gränsdragningar 

(Molbech 1815:185). Molbech skriver att han själv upplevt en gästfrihet liknande den svenska 

i Danmark och han har dessutom hört detta erkännas av flera svenskar. Han vill därför tro att 

”hvarje bildad resande från detta Land skulle i en Dansk stad, som kan jämföras med Lund, 

erfara ett likaså välvilligt och vänskapligt bemötande, som jag här funnit.” Gästfrihet ses inte 

som ett exklusivt svenskt karaktärsdrag, utan beskrivs (likt Ernst Moritz Arndts beskrivning) 

som ett nordiskt karaktärsdrag.  

 

Resande är en plattform där olika värderingar och uttryck kring klass och moral blir synliga 

(Syssner 2011:39). Hos Molbech framstår erfarenhet, upptäckande och jämförelse mellan olika 

länder och folk som något kopplat till författarens föreställningar om sin egen klasstillhörighet. 

En bildad resenär som rest i både Sverige och Danmark, skulle enligt Molbech dra samma 

slutsatser som honom själv gällande de båda ländernas gästfrihet. Genom att relatera sina egna 

upplevelser till den samtida samhällskontexten kring borgerligt resande befäster han sina 

kunskaper som sanna.  

 

Synen på den svenska gästfriheten är en återkommande representerande praktik i 

reseberättelserna. Vad som också är synligt i materialet är hur denna bild av svensken förstärks 

genom möten med svenskar som inte förkroppsligar detta karaktärsdrag. Under Mary 

Wollstonecrafts resa på väg mot Göteborg stannar resesällskapet till vid ett litet värdshus för 

att utfodra hästarna. Där får hon se ”det första ansikte i Sverige som jag inte tyckte om, trots att 

mannen var bättre klädd än någon annan som dittills hade kommit i min väg (Wollstonecraft 

1978:26).” På värdshuset uppstår en ordväxling mellan mannen i fråga och värdshusvärden, 
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vilket resulterar i att mannen lämnar byggnaden i vredesmod. Trots att hon inte förstår vad 

diskussionen handlade om är Wollstonecraft säker på att den uppstått på grund av henne själv. 

Hon får genast upplysningen om att mannen i fråga är tulltjänsteman och enligt Wollstonecraft 

hade yrket utplånat hans nationalkaraktär så till den grad att trots att han levde tillsammans med 

”ärliga och gästfria människor var det ändå bara tullmannen som kom till synes, en dubblett av 

dem som jag hade träffat på i England och Frankrike (Wollstonecraft 1978:26).” Resenärens 

blick granskar och bedömer händelsen som ett tecken på att det inte fanns någonting svenskt i 

mannens uppträdande. Avsaknaden av det gästfria bemötandet som så ofta karaktäriseras som 

svenskt i reseberättelserna reducerar mannen till att bara kunna kännas igen via sitt yrke, vars 

karaktärsdrag Wollstonecraft säger sig känna igen genom tidigare möten med europeiska 

tulltjänstemän.  

 

Ytterligare en representerande praktik i beskrivningarna av den svenska nationalkaraktären är 

svenskarnas kärlek till sitt fädernesland. Margaret Howitt uttrycker sig bland annat på följande 

sätt: 

 
Fosterlandskärlek är något karakteristiskt hos svenskarna. Alla, med hvilka jag närmare 

umgås, förefalla mig mycket patriotiska, ej af den trångbröstade sjelviskhet, som så ofta 

är roten till så kallad patriotism, men af den allvarliga övertygelse, det redliga mod, som 

utgör grunden till den svenska karakteren och som driver detta folk att söka höja sitt lands 

anseende genom att utveckla det goda som ursprungligen tillhör det. (Howitt 1867a:76) 

 

Äkta patriotism drivs enligt Howitt av den svenska karaktärens redlighet, mod och övertygelse 

om att kunna utveckla det ursprungligt goda i landet. Att vara trogen sitt fädernesland knyts 

således samman med en föreställning om ett lands ursprung och de förutsättningar människor 

har att bidra till en positiv utveckling. Parallellt med sina egna tankar refererar Howitt också till 

förebilden Fredrika Bremer. Bremer beskrivs hysa en stor beundran för Amerika och det 

nordstatliga styrelseskicket (texten skrevs mitt under det amerikanska inbördeskriget). Med det 

nordamerikanska statsskicket som förebild för den svenska statsapparaten tror Bremer ”att ett 

nytt lif skulle sprida sig i detta runornas gamla hemland, der hvarje kulle och hed, hvarje sjö 

och flod är full af mäktiga, gripande traditioner (Howitt 1867a:75, 76)”. Genom svenskarnas 

”förädling och allvar” tror Bremer att Sverige har en framtid av ära och hon beskrivs av Howitt 

leva för just detta ändamål (Howitt 1867a:76).  
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I beskrivningen skapas representerande praktiker om den svenska fosterlandskärleken, mod, 

redlighet, förädling och allvar som grunden för den svenska karaktären. Det är genom sin inre, 

medfödda karaktär som svenskarna drivs av en vilja att utveckla Sverige och höja dess 

anseende. I samma stycke framträder också idén om Amerika som en utvecklingsinspiration att 

kunna ge nytt liv åt landet. Det uppstår alltså en kontrast mellan synen på Sveriges 

utvecklingsmöjligheter och framtid som framdrivet genom människors inre kvaliteter och 

genom yttre påverkansfaktorer.  

 

Reseberättelserna speglar ett dialektiskt förhållande mellan författarnas möten med och 

upplevelser av den svenska befolkningen med en tidsligt förankrad tankefigur kring 

nationalkaraktär och folksjäl. Förhållandet däremellan är både sammanhängande och 

ambivalent. Vissa karaktärsdrag, som gästfrihet, fosterlandskärlek och ärlighet lyfts fram som 

specifika för den svenska nationalkaraktären samtidigt som samma karaktärsdrag används för 

att beskriva den egna nationella identiteten. I materialet framträder romantiska idéer kring de 

svenska karaktärsdragen som inneboende enheter och genom sin ärliga, modiga och pålitliga 

karaktär kan svenskarna förbättra landets anseende. Samtidigt framträder en tankefigur kring 

Sveriges utveckling i förhållande till andra länders innovation och framåtskridande. 

 

Borgarklassens fostran av bondeklassen 
I samband med det moderna västerländska samhällets framväxt blev skillnaderna mellan den 

urbana och den lantliga livsstilen tydligare och bondebefolkningen på den europeiska 

landsbygden betraktades bara som något mindre primitiv än deras motsvarigheter i icke-

europeiska länder (Pratt 1992:7, 34). Spänningsförhållande mellan de konservativt romantiska 

idealen om folksjäl och föreställningen om det moderna samhällets utveckling avspeglar sig i 

författarnas syn på det svenska bondesamhället som en stillastående enhet i behov av de 

upplysta klassernas vägledning och fostran. I 1700- och 1800-talets reseberättelser beskrivs den 

svenska bondebefolkningen som bärare av tidlösa och autentiska ideal (Davies 2000:346), 

samtidigt som den betraktades som i behov av upplysning och modernisering (Adolfsson 

2000:22). Idén om folkupplysning drevs fram genom de högre klassernas förstärkta intresse för 

nationella gränser och folkkaraktär som berörts tidigare i analysen. Målet var att förändra 

bondebefolkningens ”inre väsen”, vilket hörde ihop med viljan att reformera näringslivet och 

jordbrukshanteringen. Folkupplysningen var således en pedagogisk fråga (Adolfsson 2000:22).  
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I Ernst Moritz Arndts reseberättelse skriver författaren bland annat att Jämtlänningen i 

allmänhet är den sämste jordbrukaren i hela Sverige. Enligt Arndt beror detta i huvudsak på 

usla åkerredskap, gamla sedvänjor och föråldrad dumhet, snarare än att jorden skulle vara 

svårbrukad. Arndt menar att man i några få socknar har ”börjat följa sina upplystare 

provinsgrannars exempel”, men att det ändå är få ställen i Jämtland där folket visar ” en äkta 

böjelse att göra något mer än det vanliga”. Orsakerna därtill beskrivs i allmänhet vara fördomar 

stadgade av ålder, tröghet, okunnighet och snålhet (Arndt 1807b:75).   Allmogens omfattande 

konservatism och motvilja till modernisering av tekniken inom jordbruket ger således upphov 

till en rad beskrivningar i reseberättelserna av det slag Arndt ger uttryck för (jfr Adolfsson 

2000:152). I Arndts jämförelse mellan Jämtlänningarna och deras ”mer upplysta 

provinsgrannar” skapas en representerande praktik kring förhållandet mellan plats och klass. 

Utifrån sin position som borgerlig resenär anser sig Arndt ha rätten att bedöma graden av 

upplysning i trakten och skapar en hierarkisk åtskillnad mellan människor.  

 

Arndt är av uppfattningen att ståndspersoner och folk ”av mera upplysning” i synnerhet bör 

föregå allmogen med goda exempel (Arndt 1807a:91), vilket är en synlig tankefigur i samtliga 

reseberättelser. Mot slutet av sin Sverigevistelse stannar Margaret Howitt en tid på godset i 

Årsta, som tidigare tillhört Fredrika Bremers familj (Howitt 1867b:133). Vid ett tillfälle under 

vistelsen i Årsta beskriver Howitt ett samtal mellan Fredrika Bremer och fru S. (fru till den 

nuvarande godsägaren herr S.), angående hur folket på godset behandlades under den 

”Bremerska” tiden.  

 
Då fingo de på ålderdomen bostad och underhåll och i lugn kunde de framlefva sina sista 

dagar. Men sedan kom egendomen i andra händer; egaren och hans familj togo icke alltid 

nödig notis om de underhafvande, och i saknat af ett sådant förädlande inflytande, sjönk 

befolkningen allt djupare i moraliskt hänseende. För nio år sedan, då patron S. köpte 

Årsta och flyttade dit med sin familj, funno de sig omgifvna av dåligt folk och så oärligt 

att fru S. ofta kände sig nästan tröstlös. Men goda exempel, välvilja och klok behandling 

hafva redan framkallat en förvånande lycklig förändring till pålitlighet och sinne för 

ordning (Howitt 1867b:150). 

 

I och med ägarbytet miste arbetsfolket familjen Bremers positiva inflytande vilket resulterade 

i ett moraliskt förfall. Beskrivningen vittnar således om en syn på de högre klassernas ansvar 

för att inte låta de lägre klasserna falla in i moraliskt fördärv, vilket hände på Årsta gods efter 
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att Bremers flyttat därifrån. Vändpunkten beskrivs ske i samband med den nuvarande ägarens 

övertagande av godset, som på en kort tid upplevdes ha förändrat folkets vanor och beteende 

till det bättre. 

 

Samtidigt som bondesamhället i reseberättelserna framträder som bakåtsträvande, trögt och i 

behov av upplysning beskrivs det också stå för något ursprungligt och genuint. Hos 

bondebefolkningen tycker sig Mary Wollstonecraft se en uppenbar hjärtlighet och medkänsla 

och som alstrar ett ”enkelt behag i uppträdandet (Wollstonecraft 1978:44).” De lägre 

samhällsklasserna i Sverige intresserar och roar henne mycket mer ”än medelklassen med dess 

efterapande av fina manér och fördomar (Wollstonecraft 1978:44).” De bildade svenskarna i 

huvudstaden är enligt Wollstonecraft ”formade enligt den gamla franska modellen”, vilket 

hindrar dem från att ”odla sitt eget (Wollstonecraft 1978:38).” Synen på bondesamhället som 

representanter för ett genuint, autentiskt leverne bör ses i förhållande till civilisations- och 

kulturkritiken och drömmen om människans naturtillstånd, förespråkat bland annat av den 

franske filosofen Jean-Jaques Rousseau (Adolfsson 2000:19). Arndt gör till och med en direkt 

referens till Rousseau under sin resa längs norska gränsen: 

 
O Rousseau! här syns den gamla enfalden, oskulden och manliga styrkan vara ännu mera 

hemmastadd, än i Alpernas dälder. Vilka beskedliga, okonstlade människor. Huru liten 

och obetydlig fann jag mig icke, i jämförelse med dem, jag som kallas en bildad och 

upplyst man (Arndt 1807b:93)! 

 

Det äkta och autentiska hos människan sågs bäst komma till uttryck i bondebefolkningens enkla 

och okonstlade tillvaro. När Christian Molbech reser genom Västergötland stannar han på ett 

gods ägt av en lantbrukarfamilj. Vad som nästan var en hel dag, försvann enligt Molbech 

”såsom en enda skön timma (Molbech 1815:257).” Det var varken platsens naturskönhet, eller 

sällskapets ”öfverträffande intresse för förståndet”, utan det husliga livets lätta och behagliga 

atmosfär, lantmannens kraftfulla natur och hans frus rena, kvinnliga grace och det vänskapliga 

sätt på vilket de emottog honom, som gjorde besöket till ett kärt minne under resan (Molbech 

1815:257).  

 

Trots det uppskattade sällskapet är det tydligt att Molbech inte betraktar familjen som 

intellektuella jämlikar. För honom utgör de snarare ett praktexempel på ett idealt och äkta 

bondeliv. Litteratur- och språkvetaren Mary Louise Pratt (1992) skriver om hur reselitteratur 

38 
 



visualiserade och skapade relationer mellan europeiska kolonisatörer i Latinamerika och dess 

invånare under 1700- och 1800-talet. Bland annat introducerar Pratt begreppet anti-erövring 

(anti-conquest) som syftar till de borgerliga, imperialistiska resenärernas tillämpningar av olika 

slags strategier för att hävda sin egen oskyldighet i de olika koloniseringsprojekten, parallellt 

med att de utövande en stark hegemonisk makt (Pratt 1992:7). Pratt använder begreppet för att 

studera en imperialistisk-europeisk kolonisering av ett icke-europeiskt område, men det är 

också ett applicerbart begrepp på reseberättelserna i denna studie. Folkbildningsprojektet kan 

betraktas som den hegemoniska maktstruktur och tankefigur författarna lutar sig tillbaka på och 

förstärker i sina texter, vilket de empiriska exemplen ovan visar. I denna tankefigur tilldelas de 

övre klasserna rollen av en moralisk vägledare för de lägre klasserna, vilket kan ses som en 

strategi för att förkläda synen på bondebefolkningen som mindre utvecklade människor. Arndt 

rättfärdigar till exempel sitt påstående om den Jämtländske lantbrukaren som efter i 

utvecklingen genom att hänvisa till mer upplysta och moderniserade grannar. Beskrivningarna 

av Jämtlänning som okunnig, trög och snål kan på så sätt betraktas som en strategi för att stärka 

syftet med folkupplysningen: genom att föregå med goda exempel, tålmodighet och 

utvecklingsanda kan dessa negativa beteenden förändras, men bara genom denna 

borgarklassens manifestering av makt.  

 

I författarnas beskrivningar framträder en paradox mellan den svenska bondeklassen i ett behov 

av upplysning och modernisering och bondeklassen som representanter för det äkta och 

genuina, vilket framstår som ideal värda att eftersträva. Detta motsatsförhållande kan ses i 

förhållande till reseskildringsförfattarnas skapande och upprätthållande av en hierarkisk 

maktstruktur: så länge bondebefolkningen inte avancerade på den sociala stegen kunde en 

romantiserad bild av deras leverne existera (Adolfsson 2000:100). De högre klassernas fostran 

och utbildning var den katalysator som behövdes för att få det stillastående, konservativa 

bondesamhället i riktning mot det moderniserade samhället. Men författarna äger också en 

fascination för allmogen, deras upplevt enkla, okonstlade sätt och naturliga livsstil. Denna 

fascination tar sig också uttryck i beskrivningar av att klassificera och dela in 

bondebefolkningen efter fysiska attribut och landskapskaraktär.  
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Klassificeringen av svenskarna 
Intresset för kartläggning och klassificering i reseberättelserna inspirerades bland annat av Carl 

von Linnés vetenskapliga storverk Systema Naturae från 1735. I studien beskriver och 

klassificerar Linné olika organismer efter en organisk systematisk princip baserad på 

indelningar i olika kategorier. Linné lade grunden för ett vetenskapligt ideal om observerbar 

kunskap och Systema Naturae hade även en stor påverkan på resandets och reselitteraturens 

utveckling (Pratt 1992:25). Från och med andra hälften av 1700-talet inspirerades resenärer av 

de naturhistoriska vetenskapsidealen, oavsett om resan skedde i ett vetenskapligt syfte eller inte 

och som avspeglar sig i ett intresse av att klassificera och systematisera främmade kulturer och 

folk (jfr Werner 2014). Naturvetenskapen utgjorde sålunda en central punkt för reseförfattares 

förhållande till möten med människor från främmande länder (Pratt 1992:15, 29).  

 

Adolfsson skriver att en tydlig tankefigur i studien av ortsbeskrivningarna kretsar kring delade 

kroppsliga egenskaper, gemensamma psykologiska dispositioner och ett kollektivt sätt att 

uppträda hos allmogen. ”En sådan föreställning är ofta sammanlänkad med en närbesläktad 

tankefigur som innebär att folkets homogenitet är knutet till ett bestämt geografiskt område 

(Adolfsson 2000:165).” Folkets kultur, karaktär och utseende förknippades således med olika 

orters fysiska miljö och näringslivsstruktur. Klassificeringen av den folkliga homogeniteten 

skedde dels genom konkreta materiella företeelser som beskrivningar av klädedräkter och 

byggnadssick och dels genom beskrivningar av gemensamma kulturella uttryck som språk, 

seder och högtidsfiranden. Därutöver beskrevs också fysiska karaktärsdrag som utseende, 

kroppsbyggnad och rörelsemönster (Adolfsson 2000:166). I denna idéhistoriska kontext var det 

alltså fullt möjligt att fastställa och jämföra olika mänskliga karaktärer utifrån deras fysiska 

utseende. 

 
När Ernst Moritz Arndt reser genom Västmanland och Närke beskriver han länens många 

likheter, bland annat i natur, åkerbruk och den gemensamma handelsförbindelsen med 

Stockholm. Däremot skiljer sig invånarna mycket från varandra i respektive län. 

Västmanlänningarna beskrivs som starka, raska och med fasta kroppsbyggnader. ”Under den 

höga pannan och de djupa ögonen ligger här merendels något svärmande och melankoliskt, en 

viss dysterhet, som ej är angenäm; även visar sig detta folk nästan alltid allvarsamt och stilla 

(Arndt 1807a:89).” Närkeborna beskrivs också som allvarsam och stilla, men är ”enligt sin 

natur mycket häftig” och i deras ansikten kan man läsa ”den största ärlighet, men också den 

vildaste trotsighet (Arndt 1087a:90).” 
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Christian Molbech gör en liknande jämförelse mellan folket i Närke och Västergötland.  

 
I landskapet Nerrike fann jag folket mindre vackert och välskapdt än i Vestergötland. Här 

och i Södermanland ser man, i synnerhet bland mankönet, nästan icke annat än svart hår 

och mörka ögon. Vestergötharnes öppna ansigten, med de blonda lockarna och den ljusa 

blicken af de klara blå ögonen, äro försvundne. Det skulle förundra mig, om man icke i 

Nerrike funne mindre poetisk fallenhet och folkpoesi, och färre sägner bland allmogen, 

än i Vestergötland (Molbech 1815:272). 

 

Molbech skriver också att han funnit folket i de trakter av Västergötland han rest igenom både 

välskapt, godsinnat och hövligt. Blå ögon och ljust hår beskrivs som en gemensam yttre markör 

hos individer av båda könen (Molbech 1815:256). Konstvetaren Jeff Werner har studerat hur 

föreställningar om vissa kroppsliga drag, som blont hår och blå ögon kommit att knytas ihop 

med föreställningar om svensk nationalitet (Werner 2014:34). Werner menar bland annat att 

vithet inte bara syftar på en viss hudfärg, utan en rad visuella egenskaper, där blont hår och blå 

ögon är två exempel (Werner 2014:46). I Molbechs jämförelse framställs Västgötarna som vita, 

välskapta och vackra, med blont hår och blå ögon som dominerande karaktärsdrag.  Närkeborna 

framställs mindre vackra, med mörkt hår och mörka ögon och de förmodas ha ett mindre 

utvecklat kulturellt liv än sina ljusa grannar. Människors yttre karaktär förmodades också ha en 

inverkan på deras inre egenskaper. Werner argumenterar för att människor lär sig att känna igen 

vem som är svensk och vem som är främmande genom koder som formats i den visuella 

kulturen (Werner 2014:44). I reseberättelserna skapas liknande representerande praktiker 

genom jämförelser mellan mörka och ljusa människor, där de senare överlag beskrivs med mer 

positiva attribut. 

 

I reseberättelserna framträder också en tankefigur kring klassificering och indelning av 

människor efter ett humoralpatologiskt mönster (jfr Calaresu 1999). Humoralpatologin 

utvecklades i det antika Grekland och utgjorde den rådande synen inom läkarvetenskapen ända 

in i det medicinska genombrottet på 1800-talet. Läran byggde på en indelning av 

människokroppen i fyra kroppsvätskor: gul galla, svart galla, slem och blod. En jämn balans 

mellan kroppsvätskorna indikerade god hälsa, men om balansen rubbades genom att en viss 

kroppsvätska ansågs förekomma mer eller mindre än normalt betraktades det som ett tecken på 

ohälsa (Earle 2012:14).  
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Humoralpatologin påverkade människors föreställningar om andra kulturer och kan ses som ett 

viktigt verktyg i det ökade intresset för nationella gränser och skillnader (Calaresu 1999:146, 

147). Detta är också synligt i reseberättelserna och i beskrivningarna av bondebefolkningen. 

Framförallt förhåller sig författarna till en bild av den svenska bonden som ”flegmatisk”, där 

ett överskott av slem ansågs generera tröghet och sävlighet i karaktären, vilket berörts tidigare 

i kapitlet (jfr Earle 2012). I Krågede i östra Jämtland beskriver Arndt folket i trakten som ”stort 

och välbildat, men talar flegmatiskt; och i synnerhet har de ett karaktäristiskt drag, att alltid 

göra små invändningar och uppskov; de har dock ingen elak mening därmed, utan verkställer 

slutligen villigt och beskedligt det de måste göra (Arndt 1807b:62).”  

 

Även Margaret Howitts diskuterar böndernas tröghet och oläraktighet utifrån ett 

humoralpatologiskt perspektiv. Howitt menar att arbetsfolket på landet har en viss böjelse för 

det nomadiska livet: de bosätter sig aldrig på fullt allvar och de har liten lust ”för att plantera 

och planera (Howitt 1867b:166).” På Årsta gods träffar Howitt en magister som enligt henne är 

”en af de tänkande svenskar, som önska att deras landsmän må lägga bort all flegma och 

klenmodighet, och stå upp till kraftfull strid mot nordens hårda mark och stränga klimat, hvilka, 

om de ock gifva en mager lön både åt den lättjefulle och åt den oläraktige odlaren, skänka bröd, 

hem och bergning åt den modiga tänkande fliten (Howitt 1867b:167).” Pratt skriver att 

naturvetenskapens framväxande roll som vetenskapligt paradigm skapade en utopisk vision av 

europeisk global auktoritet (Pratt 1992:39). I reseberättelserna framträder denna auktoritet i 

tankefiguren kring att de lägre klassernas inre flegmatiska karaktär kunde förändras genom 

folkupplysningen och de högre klassernas tålmodiga arbete för att förändra denna karaktär.  

 
Muntra, fria, vackra och intressanta 
I samband med tankefiguren om folkupplysning och klassificeringen av den svenska 

bondebefolkningen i reseberättelserna framträder också ett förhållande mellan synen på 

landsbygden och stadsrummet och ett samspel mellan människa och natur. Mary Wollstonecraft 

skriver om hur hon genom ”upprepade iakttagelser” övertygat sig om att den mänskliga 

karaktären skiljer sig mellan människor i städer och på landsbygden. Storstadsbor beskrivs alla 

vara av samma släkte med gemensamma karaktärsdrag, medan hon är fast övertygad om att det 

är lättare att urskilja folks karaktär och levnadsvanor på landet (Wollstonecraft 1978:46). Den 

humoralpatologiska förståelsen kring svensken som flegmatisk hörde samman med tron på 

klimatets inverkan på kroppens inre. Människor som levde i kalla och nordliga miljöer ansågs 
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ofta vara härdiga, våldsamma och dumma (Earle 2012:21). Enligt Wollstonecraft blir folks 

vanor och karaktär tydligare ju längre bort från städerna man kom och ju längre avståndet var 

mellan olika bosättningar: där kunde klimatskillnaderna utöva sin naturliga inverkan.  

 

På skeppet mot Göteborg bestämmer sig Wollstonecraft för att undvika att ”kryssa utmed 

kusten i flera dagar” för att ro ut till en närliggande ö i hopp om att där hitta båtar som snabbare 

skulle ta henne till Göteborg (Wollstonecraft 1978:16). När Wollstonecraft och hennes 

resesällskap kommer fram till ön oroas hon av den ihållande tystnaden och avsaknaden av 

människor. De lyckas till slut lokalisera två invånare som med båt för Wollstonecraft till ett 

lotsboställe. På vägen dit betraktar författaren det förbipasserande landskapet och den 

”högtidliga tystnad” som gjorde ett starkt intryck på henne. Hon förundras av att människor på 

denna plats, med så få besökare, inte visade något intresse av sällskapet, men ger lika snabbt en 

förklaring därtill (Wollstonecraft 1978:17).  
 

Jag glömde i detta ögonblick bort, att människor som lever så nära urtillståndet att de 

bara mödar sig om att finna den föda som är nödvändig för livsuppehället, knappast eller 

inte alls har fantasi nog att känna nyfikenhet; och ändå är det den, som ger näring åt de 

svaga ansatser till tankar, som ger dem rätt till en ställning som skapelsens herrar. Om de 

haft någondera delen, skulle de inte ha nöjt sig med att stanna kvar vid den torva de så 

slött odlar (Wollstonecraft 1978:18). 

 

På denna isolerade plats, långt borta från städernas civilisation, lever människor utan att ha 

utvecklat fantasi eller nyfikenhet för att ha vett nog att lämna platsen och utvecklas. Mark 

Davies skriver att naturen aldrig är neutral. I beskrivningar av naturen och på de sätt naturen 

förstås reflekteras underliggande attityder och ideologier kring människans syn på självet, 

samhället och världen (Davies 2000:133). I Wollstonecrafts beskrivning av det tysta, karga och 

ensliga landskapet framträder tankefiguren om naturens påverkan och definiering av den 

mänskliga karaktären och utvecklingen. Beskrivningen utgör en representerande praktik där 

natur och kultur vävs samman i synen på det svenska bondesamhället: för att kunna utvecklas 

som människor måste invånarna inse att de måste bemästra naturen, istället för att leva kvar i 

ett outvecklat naturtillstånd. 

 

Ernst Moritz Arndt berör också detta förhållande mellan natur och människa. Ju längre bort 

man kommer ifrån städer, som enligt Arndt är ”fördärvets vanliga hemvist”, desto vänligare 
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och tjänstaktiga människor möter man, vilket gör resan mer behaglig (Arndt 1807a:20). När 

Arndt ankommer Fjäl i Jämtland gör han en iakttagelse kring naturens och människornas 

utseende. 
 

Idag har både land och människor synbart förändrat utseendet. Naturen blir mera vild, 

men också större. […] Man ser nu på människorna, att de mera bor ibland bergen än de 

övriga man träffat under vägen. De är mera muntra och fria, samt både män och kvinnor 

mera vackra och intressanta. I stället för hälsingens och gästrikens allvarsamhet och köld, 

finner man nu mera livliga fysionomier och häftigare känslor (Arndt 1807b:25). 

 

I takt med att naturen blir större och vildare förändras också människorna därefter.  Det 

upplevda sambandet mellan naturens och människors utseende var en tidstypisk tankefigur på 

framväxt under 1800-talet (Werner 2014:116). Wollstonecrafts och Arndts beskrivningar kan 

också placeras in i kontexten för socialdarwinismens utveckling under mitten av 1800-talet och 

uppdelningen av människor i naturfolk och kulturfolk. Människans historia börjar betraktas 

som en resa från ett primitivt naturstadium – där livsvillkoren bestämdes av olika 

förutsättningar och omständigheter i natur och klimat – till ett stadium där människan gradvis 

tar kontroll över naturen och utvecklar en högre grad av civilisation (Werner 2014:80).  

 

Likt motsättningen i författarnas förhållande till den svenska bondebefolkningen som 

representanter för ett okonstlat och äkta leverne, parallellt med folkupplysningsidealen om 

upplysning och modernisering, framträder här ett paradoxalt förhållande mellan synen på natur 

och kultur. Människor som levde långt borta från civilisationen i städerna sågs både som mer 

diversifierade i sina karaktärsdrag än människor i städerna och ju vildare och mer ursprungliga 

naturförhållanden människor levde under, desto friare, gladare och vackra tycktes de vara. 

Samtidigt betraktades människor närmre ”naturtillståndet” som en intellektuellt och 

utvecklingsmässigt lägre stående varelse än de civiliserade högre klasserna i städerna. 

Tankegången är kanske främst tydlig hos Wollstonecraft, men går också att se hos Arndt, som 

vid några tillfällen under sin resa jämför och liknar den arbetande och jordbrukande 

befolkningen med djur.  

 

Under det ovan nämnda besöket i Fjäl jämför Arndt mellan traktens invånare och deras 

arbetshästar. Hästarna tycks enligt Arndt vara ”övade till ett slags likhet med människorna, så 

att de alltid vill spänna uppför de branta bergen i full trav (Arndt 1807b:25).” Ett annat exempel 
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kommer från Arndts besök i Persbergs gruvor i Värmland. Arndt tar sig med svårhet ned på 

isiga och hala stegar i en av gruvorna, vilket han råder läsaren till att avstå ifrån. De som är 

vana vid färden ned i gruvan tar sig däremot fram på ett helt annat sätt: ”Män, kvinnor och barn 

klättrar liksom ekorrar ofta i långa rader efter varandra (Arndt 1807a:236).”  

 

I reseberättelserna framträder representerande praktiker kring jämförelser mellan landsbygden 

och stadsrummet och kring synen på naturen och människans roll i den. I beskrivningarna ovan 

synliggörs en tanke om ett upplevt naturtillstånd där människor som befolkade avlägsna platser, 

långt bort från civilisationen i städerna sågs leva nära detta naturtillstånd, vilket också 

avspeglade sig i deras utseende.  

 

Människor och medborgare: exemplen Karl XII och Rutger Maclean 
I förhållande till tankefiguren om folkupplysningen och synen på den svenska bondens karaktär 

är det intressant att titta närmre på hur särskilda individer lyfts fram som representanter för 

borgerliga värderingar om upplysning och modernisering och som representanter för det ”äkta” 

svenska. I Adolfssons studie om svenska ortbeskrivningsprojekt skriver hon att 

ortsbeskrivningsförfattarna väljer att lyfta fram enskilda individers (oftast högre 

ståndspersoners) gärningar och ”goda exempel” (Adolfsson 2000:171, 172). Resenärernas 

beskrivningar följer detta mönster, vilket kan ses i förhållande till ett större idéhistoriskt 

sammanhang under 1800-talet, där representerande praktiker kring upplysning, patriotism och 

folksjäl är viktiga element som bidrar till en utökad förståelse kring resenärernas syn på Sverige.  

 

Enskilda individer framträder som viktiga representerande praktiker i materialet, både i form 

av personer som resenärerna möter under resan, men också i form av historiska personer, där 

Karl XII, Carl von Linné och Gustav Vasa kan ses som några exempel (jfr Davies 2000). Karl 

XII beskrivs som en betydelsefull person, både för resenärerna själva, men framförallt som en 

representant för äkta svenska värderingar, för landets historia och för dess framtid. Tidigare i 

kapitlet lades fokus på hur resenärerna skapar representerande praktiker om svensk 

nationalkaraktär, vilket kan ses i samband med en tankefigur utvecklat under det sena 1700-

talet. Utländska resenärer i Sverige började leta efter den svenska kulturens ”guldålder”, som 

sågs ligga bevarad hos landets jordbruksbefolkning. En ”kärnkaraktär” byggdes upp kring den 

svenska lantbrukaren, genom begrepp som ärlighet, lojalitet och integritet och den svenska 

lantbrukaren kunde kännas igen genom dessa epitet (Davies 2000:345, jfr Adolfsson 2000). 
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Arndt beskriver Karl XII som ”svenska folkets avgud” på flera ställen i sin reseskildring och 

enligt honom beror det på det ”mäktiga och kolossala” som Karl XII representerar och som 

finns förborgat i ”själva den nordiska karaktären (Arndt 1807a:68).” Beskrivningar av 

historiska personer som Karl XII är således exempel på hur representerande praktiker kring 

svenskhet skapas och knyts samman med enskilda individer.  

 

Ett annat intressant exempel på en individ som ges stort utrymme för beskrivning i Arndts och 

Molbechs reseberättelser är baron Rutger Maclean, som båda reseskildrarna träffar under sina 

resor. Friherren och jordbruksreformatorn Rutger Maclean och dennes gods Svaneholm i Skåne 

intar en framträdande plats i de båda manliga resenärernas reseberättelser. Molbech beskriver 

bland annat Maclean som en av de intressantaste personer han träffat under resan (Molbech 

1815:119) och båda författarna ägnar drygt tio hela sidor åt att redogöra för sitt möte med denne 

man (Molbech 1815:119ff, Arndt 1807b:263ff). Maclean är mest känd för den radikala 

omfördelning av jorden på Svaneholm och i Skurups socken som genomfördes 1783, där varje 

gårds ägor samlades i ett enskifte (en enda sammanhängande enhet). Han införde dessutom 

förbättrade jordbruksmetoder genom modernare redskap och upphävde böndernas skyldigheter 

till att uträtta så kallade dagsverken på godset. Reformerna fick stor betydelse för jordbrukets 

modernisering i Sverige och anses som en viktig utgångspunkt för de skiftesreformer som ägde 

rum under 1800-talets första hälft (Nationalencyklopedin 2015). Arndts och Molbechs texter 

visar tydligt hur Macleans roll som jordbruksreformatör också hängde samman med en roll som 

reformatör och upplysare av bondebefolkningens konservativa traditioner och omoderna 

levnadssätt, samtidigt som han beskrivs vilja sina bönders bästa. Följande beskrivning går bland 

annat att hitta hos Molbech:  

 
Macleans omsorg att förbättra sina bönders tillstånd, har icke endast sträckt sig till deras 

economiska välmåga. Af den öfvertygelse att ett bättre jordbruk måste understödjas af en 

allmogens bättre uppfostran, om något väsendtligt och varaktigt skall kunna verkställas 

för böndernas moraliska och physiska daning, har han från första beslutet om godsets 

förbättring, varit betänkt på en bättre inrättning af skoleväsendet. […] Han har i dessa 

skolor sjelfv lagt planen för undervisningen, hvars egenteliga ögonmärke är att bibringa 

barnen dels det nödvändigaste af allmänt nyttiga kunskaper och upplysning, dels sådana, 

som, med hänseende till deras stånd och villkor såsom jordbrukare, kunna vara dem i 

synnerhet till någon nytta. (Molbech 1815:127, 128). 
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För att kunna förbättra jordbruket krävs att allmogen uppfostras, vilket sker genom en 

förbättring av traktens skolundervisning. Molbech menar att det framförallt är 

bondebefolkningens obevekliga vilja att ”följa gammalt skick och förfäders sedvanor”, som 

ligger till grund för Macleans reformvilja (Molbech 1815:120). Den nya undervisningsplanen i 

skolorna ses som ett sätt för Maclean att ge bönderna de mest nödvändiga och nyttiga 

kunskaperna för att kunna förändra och förbättra deras tankesätt. Arndt beskriver Macleans 

reformer på ett liknande sätt och han är noga med att understryka att detta varken gick snabbt 

eller utan att mötas av motstånd (Arndt 1807b:264). Inte nog med att Maclean inrättade ett nytt 

skolsystem, enligt Arndt var det också han själv som undervisade bönderna och ”gav dem lätta 

föreskrifter huru de skulle hushålla och arbeta”, samtidigt som han med mildhet och ”faderlig 

skonsamhet” behandlade deras fördomar och gamla sedvänjor. Syftet var att göra bönderna till 

förståndiga lantbrukare, men utan att de skulle känna sig tvingade till det (Arndt 1807a:265).  

 

Arndt och Molbech ger här återigen uttryck för tankefiguren kring böndernas folkupplysning 

som enbart kunde nås genom den högre klassens moraliska upplysning. Maclean beskrivs med 

beundran som en individ med både vilja och kapital nog för att kunna driva igenom en sådan 

social reform. Dessutom uttrycks en tankefigur kring medborgaranda. Begreppet medborgare 

kan ses i förhållande till de övre samhällsskickens upplysningstankar kring den mänskliga 

utvecklingen och dess civilisatoriska framsteg (Adolfsson 2000:18, 21). Maclean beskrivs ha 

uppoffrat större delen av sitt liv och sin egendom för de svenska medborgarnas lycka och statens 

nytta (Molbech 1815:129). Genom folkupplysningen kunde bönderna lära sig att bli en 

medborgare och på så sätt också bli till nytta för staten (Adolfsson 2000:22). Molbech och 

Arndt ser Maclean som en betydelsefull resurs i denna strävan och det är tydligt att de såg 

skolorna som en viktig samhällsinstitution där detta kunde realiseras.  
 

Där meddelas dem de första begreppen av vad som tillhör en människa och en 

medborgare, av hushållning och lantsskötsel; kort sagt – man ska där bilda goda och 

nyttiga människor; den upplyste mannen vill icke, att allmogen ska hållas i mörker och 

okunnighet, och tänker således icke lika med mången annan herre, som påstår att en 

bonde för all del icke bör upplysas (Arndt 1807b:267). 

 

Genom att lära sig en bättre hushållning och lantskötsel i Macleans skolinrättningar skulle 

barnen lära sig att bli goda och nyttiga människor och detta möjliggjordes genom deras 

husbondes upplysta tankesätt. Arndt skriver också att böndernas upplysning bör ses som en 
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nödvändighet ”såvida bonden ska tåligt draga en husbondes tyranniska ok (Arndt 1807b:267).” 

Folkupplysningen sågs alltså inte enbart handla om att bidra till statens och medborgarnas 

moderna utveckling, Arndt antyder dessutom att husbonden därigenom också skulle säkerställa 

sina bönders underordning och få dem att dra det ”tyranniska oket” utan ifrågasättande. 

Tankesättet kan ses i förhållande till Pratts begrepp anti-erövring. Pratt beskriver anti-erövring 

som ett sätt för de europeiska högreståndsklasserna att utöva sin makt över ett lands invånare, 

genom att utöva strategier där de själva framstod som oskyldiga välgörare för folkets bästa 

(Pratt 1992:7, 39, 80). För att säkerställa sina undersåtars lydnad beskrivs Maclean både som 

en man som vill sitt folks bästa, samtidigt som han och ingen annan har makten och rätt 

ekonomiska medel för att driva igenom en nödvändig förändring i böndernas tankesätt.  

 

Arndts och Molbechs framlyftande av enskilda individer, som Karl XII och Rutger Maclean, 

synliggörs både representerande praktiker om ”äkta” svensk nationalkaraktär, men det 

synliggör också resenärernas borgerliga blick. Folkupplysningsidealen om den borgerliga 

klassens upplysning av de lägre klasserna är en tydlig tankefigur till grund för resenärernas 

beskrivning av Maclean som en slags fadersfigur som vill sina undersåtars bästa. Genom att 

upplysa och utbilda bönderna och deras barn genom att inrätta skolor bidrar Maclean inte bara 

till att bönderna får det bättre ställt, det gynnar också Sveriges och dess medborgares utveckling. 

På så sätt befäster resenärerna en hierarkisk maktstruktur om de högre klassernas rätt att fostra 

och utbilda de lägre, outbildade och oupplysta klasserna.  

 

Sammanfattning 
Detta kapitel har fokuserat på hur reseskildringsförfattarna skapar representerande praktiker 

kring Sverige och svenskhet i beskrivningar av den svenska bondebefolkningen. 

Beskrivningarna påverkades av den nationalromantiska tankefiguren om folksjäl och 

nationalkaraktär, där svensken och den svenska lantbrukaren betraktas som ärlig, fri och stolt 

och med en kärlek för sitt fosterland. Tankefiguren om folkupplysning manifesterade ett ojämnt 

maktförhållande, där de borgerliga resenärerna ansåg att Sveriges konservativa 

bondebefolkning behövde utvecklas, upplysas och moderniseras. Samtidigt representerade 

bondesamhället ett ”äkta” Sverige och ett genuint, fritt och enkelt sätt att leva. Föreställningar 

om humoralpatologi och klimatets inverkan på människors karaktär är exempel på hur de 

naturvetenskapliga vetenskapsidealen utgjorde en viktig begreppsapparat och tankefigur i 

beskrivningarna. Klassificeringen av svensken skedde också genom motsägelsefulla 
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beskrivningar av hur en viss plats kunde påverka människors karaktär. Livet på landsbygden, i 

civilisationens periferi representerar stillastående och ett behov av utveckling, samtidigt som 

människor på landsbygden betraktades som mer intressanta och äkta än människor i städer. På 

samma sätt sågs stadslivet som en ideal levnadsform och representant för modernisering, 

upplysning och utveckling, på samma gång som det betraktades som ett tråkigt och enformigt 

liv i förhållande till livet på landsbygden. 
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4. Där blicken dröjer sig kvar 
Föregående kapitel har haft två huvudteman som utgångspunkt: plats och kulturell 

klassificering. Det här kapitlet behandlar tre återkommande teman i reseberättelserna, knutna 

till särskilda händelser och företeelser under resans gång, där resenärernas blick dröjer kvar 

extra länge. Dessa teman utgörs av intresset för olika samhällsklassernas sätt att klä sig, 

beskrivningar av den svenska bondebefolkningens ”nemesis” brännvinet och möten med och 

beskrivningar av befolkningen i Lappland under resan. Analysen av dessa teman sätts i 

förhållande till studiens tidigare kapitel och de representerande praktiker och tankefigurer och 

Sverige som där framkommer.  

 

Bland adelsuniformer och bondekläder 
Under 1700- och 1800-talet fungerade klädedräkten som en betydelsefull och symbolladdad 

social kod i hela Europa i samband med ståndssamhället. Sättet att klä sig inom de fyra stånden 

var en tydlig social markör och talade direkt om vilket samhällsstånd en individ representerade. 

Kläder kan alltså ses som viktig funktion för att upprätthålla sociala gränser (Adolfsson 

2000:177, 178). Reseskildringsförfattarnas intresse för olika svenska klädedräkter (både hos 

allmogen och hos folk i städerna) är starkt knuten till föreställningar om identitet, tradition, 

kontinuitet och nationalitet (Werner 2014:72). Intresset för skillnader i klädedräkt betraktas 

både som ett uttryck för skilda nationaliteter, men också för skillnader i social status och klass 

mellan svenskarna. Under Christian Molbechs vistelse i Örebro liknar han folkmängden på 

gatorna med ”de mäst folkrika gator i en hufvudstad”. Här bevittnar Molbech en 

riksdagssammankomst, där ”öfver 2000 fremlingar” tågar mot riksdagen. Med fascination 

skildrar han de olika riksdagsrepresentanternas klädsel (Molbech 1815:261, 262). 

 
Rika Adelsuniformer, med större öfverflöd af guld, än man i detta guldfattiga land väntar 

sig, väldiga hattar med guldsnören, präktiga Riddarestjernor, stora och små kors glimma 

vid hvart steg vandringsmannen till möte. […] Hvad som mest roade mig, var att bland 

denna förnäma svärm stundom se ett par stadiga Riksdagsmän, i sina enkla Bondekläder, 

vandra ganska förtroligt och utan all ceremoni genom mängden af Uniformer och Stjernor 

och Ordensblad, och som kände, att de här icke voro på en lägre hylla än Grefvar, 

Biskoppar och Borgmästare. […] Jag har besökt Adelsklubben, som lyste af Stjernor och 

Ordensband, och från denna gick jag till Bondeklubben, der jag såg de hederliga 
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Riksdagsmännen i sina vanliga blå och hvita råckar och sin alfvarsamhet sittande bredvid 

ölkrusen, invecklade i tjocka moln af tobaksrök […] (Molbech 1815:262) 

 

Från början av 1400-talet fram till 1865 delades Sveriges riksdag in efter de fyra samhälleliga 

stånden: adel, präster, borgare och bönder. Under sin observation lägger Molbech märke till 

både representanter för adelsståndet, iklädda uniformer överflödande av guld, och 

representanter för bondeståndet, iklädda sina enkla bonddräkter. Genom att notera skillnader i 

kläderna kan Molbech skilja de olika ständerna åt och när han besöker riksdagsklubbarna ses 

skillnaderna i klädsel också i förhållande till atmosfären på klubbarna. Medan adelsklubben 

tycks lysa upp av medlemmarnas alla stjärnor och ordensband är man på bondeklubben iklädd 

sina ”vanliga” kläder och istället för ett ljust och upplyst rum är medlemmarna beslöjade i tjock 

tobaksrök. Beskrivningarna av de olika ståndsrepresentanternas kläder befäster således också 

specifika sociala positioner och maktförhållanden. Detta blir allra mest tydligt då Molbech 

skriver att riksdagsmännen ur bondeståndet, som för honom sticker ut bland adelns uniformer, 

just då inte kände att de stod lägre än grevar, biskopar eller borgmästare. Kläderna avslöjade 

vilket samhällsskick de olika representanterna tillhörde, men under det ceremoniella tåget mot 

riksdagen blandades ”högt” och ”lågt”, där adel och bönder ses sida vid sida. Molbechs 

beskrivning är således en tydlig representerande praktik i meningsskapandet kring klass och 

sociala skillnader. 

 

I de kvinnliga resenärernas reseberättelser görs liknande iakttagelser kring kläder och social 

status. I föregående kapitel diskuteras bland annat Wollstonecrafts möte med den svenska 

tulltjänsteman, som enligt författaren var den första person på resan som hon inte tyckte om, 

trots att han var bättre klädd än någon annan hon dittills mött (Wollstonecraft 1978:26). Genom 

att titta på kläderna kunde Wollstonecraft märka att mannen tillhörde ett högre socialt skick än 

de bönder hon stött på under resans gång, vilket inte stämde överens med hans beteende. Under 

en gudstjänst i Stockholms slottskapell låter Margaret Howitt blicken vandra över den talrika 

församlingen, ”förnämligast bestående af tjenstflickor med svarta silkesdukar öfver hufvudet, 

och äfven åtskilliga bättre fruntimmer, som för mina engelska ögon föroföllo högst tarfvligt 

klädda (Howitt 1867a:30, 31).” Howitt ser en uppenbar skillnad på tjänstefolk och ”bättre” folk, 

men kvinnorna ur det högre sociala skiktet lever inte upp till hennes engelska blicks standard. 

På så sätt kan iakttagelser av klädedräkter och skillnader dem emellan också ses i förhållande 

till Howitts egna föreställningar och vanor om hur högre ståndspersoner i England klär sig.  

 

51 
 



I sin studie om hur svenskhet knyts samman med specifika fysiska drag, menar Jeff Werner att 

det är skillnader i kläderna istället för i kropparna som noteras av svenska utlandsresenärer 

under 1800-talet (Werner 2014:72). Detta går att se också i de utländska Sverigeresenärernas 

beskrivningar, men det finns också beskrivningar i vilka fysiska skillnader kopplas samman 

med skillnader i klädedräkt. När Ernst Moritz Arndt besöker Blekinge beskriver han folket som 

tappra, muntra och artiga och som en ”utmärkt vacker folkstam” (Arndt 1807a:224, 221). Deras 

klädedräkt beskrivs på ett liknande sätt.  

 
Invånarnas dräkt i denna provins är, åtminstone i anseende till vad jag sett av densamma, 

mycket utmärkt, svarar emot deras muntra och käcka karaktär och är ostridigt den 

vackraste av alla svenska provinsdräkter. Jag såg större delen av manfolket bära 

benkläder av gult skinn, eller av fint linne, prydligt utsydda, vita eller färgade, och ofta 

konstigt stickade västar, samt blå jackor […] De vackra flickorna och kvinnorna får även 

ett nytt behag av deras dräkt. Deras linne är vanligen ännu vitare och finare än manfolkets 

(Arndt 1807a:223). 

 
Enligt Arndt tycks Blekingebefolkningens dräktskick svara emot de specifika karaktärsdrag han 

tilldelar dem. Arndt drar liknande paralleller på flera ställen i reseberättelsen och det blir kanske 

allra tydligast i jämförelse med beskrivningarna av folket i Västmanland och deras dräkt. I 

föregående kapitel lyfts Arndts beskrivningar av just Västmanlänningens nationalkaraktär fram 

och folket beskrivs av Arndt ha ett melankoliskt och dystert sinnelag som ”ej är angenäm” 

enligt författaren. ”Klädedräkten syns även överensstämma med detta sinnelag. Dess vanliga 

färg är svart eller svartbrun, sällan grå (Arndt 1807a:89).” Medan Blekinges ljusa och färgglada 

klädedräkt ses överensstämma med folkets muntra karaktär ses Västmanlänningarnas mörkt 

färgade dräkt sammanfalla med deras melankoliska karaktär.  

 

Intresset för svenskarnas sätt att klä sig är tydligt i reseberättelserna och vittnar om en stark 

föreställning om synen på kläder som markör för nationell och lokalidentitet såväl som social 

identitet. Resenärernas iakttagelser av olika människors dräktskick kan på så sätt ses som 

representerande praktiker för hur svenskhet upplevdes, men också som representerande 

praktiker för hur resenärerna förstod och gjorde åtskillnad mellan olika sociala grupperingar i 

det svenska samhället. 
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Brännvinet som social markör för fattigdom 
En annan representerande praktik som är synlig i samtliga resenärers texter är resenärernas syn 

på den svenska bondebefolkningens förhållande till alkohol och framförallt brännvinet. Liksom 

vissa typer av kläder kopplades samman med särskilda samhällsskick sågs brännvinsdrickandet 

både som en markör för de lägre klasserna, men också som ett upphov till ett hårt och fattigt 

levnadssätt.  
 

När människorna drivs in i sig själva av kylan och hukande måste dölja ansiktet för att 

undvika den svidande blåsten, kan man då förvåna sig över att det bondska nöjet att supa 

brännvin får ta överhand över sällskapslivets fröjder bland de fattiga, särskilt om man tar 

med i beräkningen att de för det mesta lever på kraftigt kryddade förråd av mat och 

rågbröd (Wollstonecraft 1978:34)? 

 

När landets hårda klimat hindar människor från att kunna utföra sitt arbete är det enligt Mary 

Wollstonecraft inte särskilt förvånande att bönderna tar till flaskan till fördel för ett mer 

civiliserat sällskapsliv. Ernst Moritz Arndt ser lite annorlunda på saken under sin vistelse i 

Västergötland. Det är bedrövligt att bönderna i Västergötland i allmänhet är fattiga menar Arndt 

och det beror dels på ”det usla åkerbruket, dels av det överhandtagande bruket av brännvin, 

vilket under de senare 15 åren mera tilltagit, än förr (Arndt 1807:122).” En näst intill identisk 

beskrivning av just Västergötland finns att hitta i Christian Molbechs reseberättelse.  
 

Så fruktbara Westergöthlands slätter till en stor del äro, skall man likväl långt ifrån icke 

finna allmänt välstånd, utan snarare fattigdom hos mängden af bönderna. Dåligt och 

försummadt åkerbruk, samliggande åkerjord […] och starkt tilltagande brännvinssupande 

uppgifvas såsom orsaker härtill (Molbech 1815:256). 

 

Arndts text publicerades 1807, vilket är flera år innan Molbechs text kom i tryck. Det finns inga 

referenser till Arndt i Molbechs text, men det vore ändå fullt möjligt att den senare författaren 

var bekant med den Arndts reseskildring och hämtade stöd för sitt resonemang därur. Arndt och 

Molbech ser den tilltagande brännvinskonsumtionen i trakten som en av flera orsaker till att 

invånarna lever i fattigdom istället för i välstånd. Medan Wollstonecraft verkar betrakta 

spritkonsumtionen som en effekt av jordbrukssamhällets hårda liv betraktar Molbech och Arndt 

snarare det hårda och fattiga livet som en effekt av att åkerbruket försummas och befolkningen 

dricker allt mer.  
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När Margaret Howitt först anlände till Stockholm gladdes hon över att hon inte såg särskilt 

många ”utskänkningsställen” och hon hade en förhoppning om att svenskarna skulle vara 

måttligare i sin alkoholkonsumtion än folket hemma i England. Efter att ha vistats i staden en 

längre tid erkänner hon att ”detta var en stor förvillelse” (Howitt 1867:54). 
 

Man behöfver blott en helt kort stund hålla blicken fästad vid en af de låga dörrar hvid 

hvilkas ena sida en svart tafvla är uppsatt med de lockande orden: brännvin, rom, punsch, 

konjak etc., så skall man finna hvilket stort antal undersätsiga, kraftfulla män i varma 

arbetskläder och förskinn gå ditin. Brännvin, denna färglösa spritdryck som tillverkas af 

säd eller potatis, är detta lands olycka. Redliga fosterlandsvänner gräma sig öfver den 

stora konsumtionen deraf och de gränslösa eländen det föranleder inom en mängd hem, 

hvilka om det ej funnes kunde vara lyckliga. […] Brännvinssupande och svordomar äro 

de lägre klassernas värsta fel, och olyckligtvis föregå dem de så kallade bättre med dåligt 

föredöme […] (Howitt 1867:54, 55) 

 
I beskrivningen framträder återigen tankefiguren kring folkupplysningen och borgarklassens 

fostrande av de lägre klasserna, som diskuterats i studiens föregående kapitel. 

Brännvinsdrickandet är enligt Howitt de lägre klassernas värsta fel, vilket inte blivit bättre av 

att de högre klasserna föregår med dåligt exempel. Howitt väver också samman 

alkoholkonsumtion med klädessick: det är kraftfulla män i arbetskläder och förskinn som kan 

ses beträda krogarna. Till skillnad från de andra författarna verkar Howitt betrakta 

brännvinskonsumtionen som ett problem på nationell snarare än provinsiell nivå. Hon 

understryker dock att hon i Stockholm aldrig sett så många exempel på dryckenskap som i 

England eller Tysklands städer. Arndt gör också en jämförelse mellan drickandet i Sverige och 

i hemlandet Tyskland och fastän han ser att det ”sämre folket” i Sverige älskar starka drycker, 

likt förhållandet i norra Tyskland, så har ”bättre folk” i Sverige en mycket måttligare hållning 

kring brännvin än i Tyskland (Arndt 1807a:94).  

 

Brännvinet utgör, liksom olika klädesskick, en betydelsefull representerande praktik och social 

gränsmarkör för reseskildringsförfattarnas upplevelser och beskrivningar av Sverige. 

Överkonsumtionen av brännvin kopplas samman med de lägre samhällsklassernas levnadssätt, 

både upphov till och som en effekt av en hård och fattig levnadstillvaro. Precis som i 

beskrivningarna av de olika samhällsklassernas klädesskick tydliggörs och befästs olika 

klasspositioner i beskrivningarna av brännvinsdrickandet: resenärernas blick på de lägre 

klassernas alkoholkonsumtion styrs av föreställningar och normer inom den egna, borgerliga 
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samhällsklassen. Här är också tankefiguren kring folkupplysningen synlig, vilket kan ses i 

Howitts beskrivning av de ”bättre” klassernas dåliga föredöme för folkets alkoholvanor. På 

samma sätt som de högre samhällsklasserna tilldelades rollen av upplysare och förebild för de 

lägre klassernas utbildning och utveckling, ges de här rollen av en moralisk förebild att kunna 

förändra folkets förhållande till brännvin. 

 

Uppe i den högsta norden 

I Ernst Moritz Arndts och Margaret Howitts reseberättelser träffar resenärerna ur Sveriges 

samiska befolkning och deras beskrivningar av dessa möten med ”lapparna” (hädanefter 

kommer begreppet samer att användas) tar en förhållandevis stor plats i deras texter: båda 

författarna ägnar över 30 sidor åt detta tema (Arndt 1807b:96-142, Howitt 1867b:19-50). 

Blicken dröjer sig kvar extra länge, både vid att beskriva enskilda möten, men också allmänt 

om samernas levnadssätt, karaktär och utseende. Temat med utländska resenärers beskrivningar 

av Lappland och dess invånare skulle kunna utgöra ett objekt för helt ny studie, men intresset 

för samerna i Howitts och Arndts reseberättelser är ändå intressanta och viktiga. Det är tydligt 

att ursprungsbefolkningen i Lappland inte betraktas som svenskar, utan som ett folk i mycket 

närmre förhållande till ”naturtillståndet”. I texten nedan kommer representerande praktiker och 

tankefigurer som författarna ger uttryck för kring detta tema att diskuteras.  

 

Mary Louise Pratt skriver att 1700- och 1800-talets reseskildringslitteratur har en tydlig relation 

till den naturhistoriska begreppsapparaten som växte fram under denna tid. Naturhistorien blev 

ett sätt att klassificera människor och befästa skillnader dem emellan (vilket också är synligt i 

reseberättelserna i denna studie). Systemet skapade en utopisk, oskyldig bild av europeisk 

global auktoritet, vilket begreppet anti-erövring syftar tillbaka till (Pratt 1992:39). Tankar kring 

kolonisation, erövring, civilisering och mänsklig klassificering berörs också i beskrivningarna 

av samerna. Howitt, som beskriver invånarna i Lappland som ett redligt, godlynt, enkelt och 

trofast folk, upprörs över det hon upplever som den ”förderfbringande kolonisationshistorien, 

hvarvid den civiliserade mannen fördrifver och slutligen tillintetgör landets rättmätiga egare, 

pågår äfven i Lappmarken och föranleder en bitter oenighet mellan nybyggaren och lappen, 

som till följe af sin låga ståndpunkt ej kan fatta att han icke har rätt (Howitt 1867b:21, 22).” På 

grund av folket i lappmarkernas okunnighet för nybyggarens skamlösa koloniseringsstrategier 

låter sig folket fördrivas allt längre och längre upp, ”att der borttvina med det sista mosstrået”. 

Det är ett sorgligt, men måhända oundvikligt öde enligt Howitt (Howitt 1867b:22). I en artikel 
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om kulturella konstruktioner och orientalism (1999) skriver kulturhistorikern Peter Burke om 

hur europeiska högreståndsresenärer i orienten använder ”den kulturelle andre” för att 

ifrågasätta sin egen kultur, istället för tvärtom – en slags anti-orientalism (Burke 1999:125, 126, 

137). Detta är en synlig representerande praktik i Howitts förakt för nybyggaren och 

kolonisatören, då hon bland annat skriver att nybyggarna vanligtvis är ett hårt och laglöst släkte 

och ”ofta nationens afskum” (Howitt 1867b:23). Samtidigt är hennes utläggning om samernas 

karaktär, seder och bruk lika mycket ett uttryck för en anti-erövring. För även om de behandlas 

barbariskt, så är de ett folk i behov av upplysning och civilisering. En framträdande gestalt och 

representant för detta ideal är mamsell Berg, en kvinnlig entreprenör som vigt stora delar av sitt 

liv åt skolundervisning i Lappland och som Howitt också träffar under sin vistelse i Stockholm. 

Med eget kapital upprättade hon en skola, där hon också förmedlade mat och kläder åt de fattiga 

barnen i trakten. Där utbildade hon sedan barnen i den kristna läran, till att bli goda och upplysta 

människor (Howitt 1867b:38, 39). 

 
Den skola mamsell Berg stiftade finns ännu qvar, men är försummad. Hvad som blifvit 

gjort är dock tillräckligt, för att visa huru mottagligt det menskliga sinnet är för 

upplysning och förädling, äfven der uppe i den högsta norden, bland detta ringaktade folk 

(Howitt 1867b:39). 

 

Tankefiguren om folkupplysningen gör sig återigen synlig i detta exempel: till och med samerna 

kan nå upplysning och bildning, men för det krävs en eldsjäl med både kapital och rätt social 

bakgrund. Exemplet kan också, utifrån Pratt, betraktas som ett uttryck för en anti-erövring, där 

de borgerliga folkupplysningsidealen befästs och gör skillnaderna mellan olika folkgrupper och 

samhällsklasser tydligare. Exemplet visar också ett motsatsförhållande i Howitts tänkande: 

samerna trängs längre och längre upp i norr och går ett ”oundvikligt öde” till mötes, samtidigt 

som det fortfarande finns hopp för att mänskligheten ”uppe i den högsta norden” också är 

mottaglig för utveckling och upplysning.  

 

Till skillnad från Howitt ger Arndt snarare uttryck för en motsatt åsikt kring frågan om samernas 

upplysning. Bland annat gör författaren en utläggning om hur ett ”borgerligt leverne” inte 

överensstämmer med samernas karaktär. 
 

Många lappar har 10,000 till 20,000 riksdalers förmögenhet. Men om dessa också något 

bättre sköter sin utvärtes människa, röker mer och bättre tobak, samt förtär bättre 
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brännvin än de övriga, så liknar de dock i allt annat fullkomligt sina landsmän i allmänhet. 

Man har hittills inget exempel, att en sådan lappmagnat blivit en avfälling, och genom 

inköp av en fastighet eller i ett borgerligt leverne gjort sig lik de övriga Sveriges invånare 

(Arndt 1807b:102). 

 

Trots sociala markörer som bättre ekonomi och hygien och trots både inköp av fastigheter och 

en investering i ett borgerligt liv, så kan inte dessa personer betraktas som svenskar. För Arndt 

är dessa människor ”halvvildar” som envisas med att hålla fast vid gamla traditioner och ett 

föråldrat levnadssätt (Arndt 1807b:102). Samtidigt skiljer sig inte denna beskrivning väsentligt 

från hur Arndt beskriver de svenska bönderna som traditionsfasta och bakåtsträvande. 

Skillnaden verkar istället ligga synen på en annan, lägre grad av mänsklig karaktär. Efter att ha 

bevittnat ett bröllop i Lappland deltar också Arndt i en begravning där han också flera svenskar 

delta i ceremonin.  

 
De ädle svenskarna stod där, resliga och stolta, med mer fria blickar; men lapparna – jag 

kan ej beskriva med vad uttryck i min och åtbörder de besåg den mörka graven. Det 

melankoliska och tragiska, som redan förut nästan alltid röjts i deras miner, uttryckte sig 

nu med full styrka – dessa små svaga skepnader, det vilda och mystiska som vilade över 

deras pannor och ögon, vilka motsatta bilder emot dem av andra livet (Arndt 1807b:108, 

109)! 

 

Svenskarna beskrivs ha en reslig och stolt gestalt och deras fria blickar ställs emot samernas 

små, svaga skepnader och deras tragiska och melankoliska ansiktsuttryck. Dessutom vilar något 

vilt och mystiskt över samernas gestalter: här återvänder Arndt till tankefiguren om att mänsklig 

karaktär speglades i det fysiska utseendet. Ytterligare en beskrivning som visar hur Arndt tänker 

kring mänsklig utveckling och upplysning handlar om det han anser vara medfödda skillnader 

mellan ”odlade” och ”vilda” människor. 

 
En odlad människa födes strax mera själfull och ädel, än en vild. Man skulle icke lättare 

kunna utröna detta, än om man taga ett halvt dussin årsgamla barn av huronerna, och ett 

lika antal engelska barn i samma ålder, samt uppfostra dem tillsammans. Härvid skulle 

ett lika förhållande uppkomma, som då man lägger ägg av vilda och tama änder, vilka är 

av ett släkte, i samma näste; knappt har de brutit skalet, förrän den vilda rasen strax visar 

mera skygghet, och springer mera snällt, och så snart de blivit befjädrade söker de åter 

sin moderliga ödslighet. En människa född av odlade föräldrar, har en helt annan kraft, 
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än den vilde barbaren, att även i det mest ödsliga och stränga klimat bibehålla mycket av 

sin ursprungliga ädelhet (Arndt 1807b:123). 

 

I beskrivningen träder återigen tankefiguren om naturmänniskan mot kulturmänniskan och den 

mänskliga karaktärens föränderlighet fram (jfr Werner 2014). Enligt Arndt är den ”odlade”, 

civiliserade kulturmänniskan vid födseln mer själfull och ädel än den ”vilde barbaren”, som 

inte är i stånd att utvecklas på samma sätt som en kultiverad människa. Trots den 

humoralpatologiska synen på klimatet (som en förändringfaktor i människors karaktär som 

Arndt gav uttryck för i beskrivningarna av den svenska bondebefolkningens skiftande karaktär) 

ses inte klimatet som en förändringsfaktor i exemplet ovan. Arndt ger också uttryck för den, i 

samband med de nationalromantiska idealen om folksjäl och nationalkaraktär och synen på 

människans indelning i olika raser. Beskrivningarna av de ”naturliga skillnaderna” mellan 

samerna och svenskarna utgör representerande praktiker som skapar mening kring svensken 

som fri, ädel och kultiverad i motsats till lappen som en tragisk vilde och representant för en 

lägre stående ras. Svenskarna i det ”odlade” levnadsstadiet utövar sin frihet genom att 

kolonisera och fördriva samerna längre upp och tar gradvis allt mer kontroll över naturen 

(Werner 2014:80).  

 

Sammanfattning 
Detta kapitel har behandlat tre separata teman i reseberättelserna, där resenärernas blickar 

fastnar extra länge. Beskrivningarna av skillnader i klädedräkt, svenskarnas 

brännvinskonsumtion och av synen på samerna kan ses som nedslag i reseberättelserna som 

bidrar till en ökad förståelse för hur svenskhet konstrueras i reseberättelserna. Klädedräkten kan 

bland annat ses som en representerande praktik för social status och klass och som en stark 

kommunikatör kring hur resenärerna förstod människor i sin omvärld. Synen på den svenska 

brännvinskonsumtionen var en markör för fattigdom, som också var synlig i övriga Europa. 

Beskrivningarna av brännvinet hänger således samman med tankefiguren om folkupplysning. 

Beskrivningarna av samerna kan ses som en representerande praktik för hur förställningar om 

svenskhet befästs genom urskiljningar av det som upplevt icke-svenska och som representanter 

för något exotiskt annorlunda. Dessa tre teman är återkommande inslag i reseberättelserna. En 

anledning till att just dessa teman tar så stor plats i författarnas beskrivningar av Sverige är att 

samtliga teman handlar om urskiljandet av sociala gränser. Skillnader i klädedräkt vittnar om 

gränser mellan klasser, där resenärerna genom kläderna kan se vem som tillhör vilket 

samhälsstånd. Brännvinskonsumtionen fungerar också som en gränsmarkör för de sociala 
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klasserna och ständerna och kopplas frekvent samman med ett fattigt jordbrusliv. 

Beskrivningarna av invånarna i Lappland hänger också samman med gränser, både sociala och 

territoriella och de ses leva på gränsen mellan naturtillståndet och den civiliserade världen. De 

representerande praktikerna kring dessa teman återkopplas till tankefigurerna kring 

folkupplysningen och den naturvetenskapliga klassificeringen av människor.  
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5. Resultat och avslutande diskussion 
Sammanfattning 
Människor har rest i alla tider och att resa handlar mycket om hur man förhåller sig till sin 

omvärld. Hur vi förhåller oss och tolkar världen runt oss är starkt förbundet till hur man 

dokumenterar resan och hur man för upplevelserna och erfarenheterna man gjort under resan 

vidare till andra människor. Under 1700- och 1800-talet utvecklades en ny litterär strömning 

kring dokumenterandet av resan, den auto-etnografiska reseberättelsen. Under denna tid reste 

människor ur det europeiska ländernas högre klasser ut i världen för att upptäcka nya, 

främmande miljöer och människor. Reseupplevelserna dokumenterades på ett personligt sätt 

och syftade till att ge omvärlden en uppfattning om ett specifikt lands samhällsliv och folkliv. 

Reseberättelsen utgjordes således både av unika och personliga erfarenheter, samtidigt som den 

berättade något om den specifika historiska kontext de skrevs inom. 

 

Under 1800-talet reste allt fler utländska resenärer till Sverige. Vid denna tid utgjordes landet 

till stor del av en jordbrukande befolkning på landsbygden och av ett växande 

jordbruksproletariat. De högre klassernas resenärer reste till Sverige för att få uppleva ett 

mystiskt och annorlunda land. Syftet med denna studie har varit att belysa fyra utländska 

resenärers reseberättelser i Sverige och hur de reproducerade och bidrog till att skapa en bild 

av Sverige och den svenska befolkningen. Utifrån Stuart Halls begrepp representerande praktik 

har studien strävat efter att lokalisera beskrivningar som producerar och fixerar mening kring 

Sverige och svenskhet i reseberättelserna. Begreppet tankefigur tillämpades för att binda ihop 

de representerande praktikerna med den samhälleliga och historiska kontexten som omgav 

reseberättelserna och begreppet resenärens blick tillämpades för att lokalisera vad de fyra 

resenärerna fäste sin uppmärksamhet på och valde att beskriva. Studien har bedrivits utifrån ett 

nära förhållande till det empiriska materialet, där fyra reseskildrares röster och bilder av Sverige 

träder fram. Det teoretiska ramverket som tillämpats har varit ett gynnsamt hjälpmedel för att 

låta materialet ta plats och hamna i analysens centrum.  
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Resultat 

I kapitel två undersöktes hur resenärerna förhöll sig till tid och plats under resan i Sverige. I 

beskrivningarna av resan via det svenska skjutssystemet och i beskrivningar kring resan med 

järnvägen framträder representerande praktiker kring resenärernas syn på hastighet och 

brådska. Här problematiserades tidigare forskning kring resande, där begreppen tid och rum 

delas in i ett traditionellt och industrialiserat sätt att förhålla sig till tid och hastighet: i resan 

med häst och vagn sägs resenären ha en tidslig och rumslig uppfattning som förändras i 

samband med den industriella utvecklingen. Först när det med järnvägen blev möjligt att resa 

fortare blev det möjligt att ha bråttom på resan. Beskrivningarna i reseberättelserna visar 

däremot att denna indelning är bristfällig. Medan resan med häst och vagn kunde betraktas som 

för snabb kunde resan med järnvägen betraktas som långsam och brådska är en tydlig 

representerande praktik i skjutsresenärernas beskrivningar. Tid och plats är således komplexa 

begrepp som måste undersökas i förhållande till människors upplevelser och erfarenheter och 

inte enbart delas in efter en historisk utveckling och tidslinje. 

 

I kapitlet lokaliseras representerande praktiker kring olika platser, där bilder av Sverige 

skapades i förhållande till platser resenärerna besökt tidigare och platser de aldrig besökt men 

som genererade föreställningar och förväntningar kring resan i Sverige. Beskrivningar av 

järnvägen är ytterligare en representerande praktik som stärker en tankefigur kring Sveriges 

modernisering och utveckling. Samtidigt diskuteras järnvägen som en representerande praktik 

för bakåtsträvande och fördummande av det mänskliga förståndet. Resonemanget kan betraktas 

i förhållande till tidigare forsknings indelning av tid och rum, där den förindustriella resenären 

ses som aktiv i förhållande till den passiva järnvägsresenären. I kapitlet lokaliseras också en 

tankefigur kring mäns och kvinnors sociala rörlighet, möjligheter och begränsningar till att 

uppleva resan på samma villkor. Den kvinnliga resenären under 1800-talet förväntades inte resa 

ensam eller tillsammans med främmande personer och inte heller röra sig utomhus under 

olämpliga tider på dygnet. De manliga resenärerna behövde inte förhålla sig till dessa 

förväntningar, utan kunde planera och genomföra resan efter eget initiativ.  
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I studiens tredje kapitel analyserades resenärernas möten med och beskrivningar av den svenska 

befolkningen. I beskrivningarna kunde två tankefigurer lokaliseras: tankefiguren om 

folkupplysning och tankefiguren om den naturvetenskapliga klassificeringen av människor. 

Flera representerande praktiker knutna kring dessa tankefigurer är synliga i reseberättelserna 

och visar även hur olika motsatta bilder av Sverige som ryms inom en och samma tankefigur. 

Beskrivningar av den svenska nationalkaraktären är en tydlig representerande praktik som 

skapar bilder av den svenska befolkningen som fria, ärliga, gästfria och med en stark 

fosterlandskärlek.   

 

Resenärerna riktar framförallt blicken på den svenska bondebefolkningen i sina beskrivningar. 

Samtliga resenärer delar uppfattningen om att Sveriges bondebefolkning behöver upplysas och 

moderniseras, vilket enbart kan ske genom de högre klassernas goda exempel och vägledning. 

Samtidigt beskrivs det svenska bondesamhället som representanter för det okonstlade och äkta 

i den mänskliga tillvaron. Detta paradoxala förhållningssätt inom tankefiguren om 

folkupplysningen bygger på manifesterandet av en hierarkisk maktstruktur, där resenärerna 

använder sin borgerliga klassposition för att tillskansa sig ett tolkningsföreträde. På så sätt blir 

de högre klassernas upplysning av de lägre klasserna en representerande praktik som 

reproducerar och fixerar en ojämlik maktstruktur mellan olika samhällsklasser. I tankefiguren 

kring klassificeringen av människor utifrån ett naturvetenskapligt ideal synliggörs 

representerande praktiker som beskrivningar av den svenska allmogens olika beteenden och 

yttre attribut. Klassificeringen av bondesamhället knöts också ihop med synen på plats. Liksom 

i tankefiguren om folkupplysningen framträder här ett motsatsförhållande. Ju längre bort från 

städernas civilisation, desto friare, vackrare och intressantare beskrivs människor vara. I andra 

beskrivningar ses människor bosatta på avlägsna platser istället som mindre utvecklade och 

upplevdes leva närmre människans ursprungliga naturtillstånd. Precis som i de motsatta 

representerande praktikerna inom folkupplysningen kan detta ses som en strategi för 

resenärerna att befästa sin borgerliga klassposition.  

 

I kapitel fyra analyserades tre återkommande analysteman i reseberättelserna, där resenärernas 

blick kan ses dröja sig kvar extra länge. Beskrivningarna av olika skillnader i klädedräkt ses 

som en representerande praktik för klassificering, markering och befästande av en borgerlig 

klassposition. Beskrivningarna av bondeklassens överkonsumtion av brännvin ses som en 

representerande praktik för ett hårt och fattigt leverne. Resenärerna ser brännvinet både som en 
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effekt av detta fattiga och hårda liv, samtidigt som brännvinskonsumtionen också ses vara en 

bidragande faktor till att allmogen lever i fattigdom. Beskrivningarna av folket i Lappland är 

en representerande praktik som visar hur resenärerna skiljer på det de upplever som svensk och 

icke-svenskt. Samerna framställs som svenskens kulturella motsats, både utifrån karaktärsdrag 

och skillnader i utseende.  Resenärernas beskrivningar av de tre analystemana kan tillsammans 

betraktas som representerande praktiker för tankefiguren kring folkupplysningen och ett uttryck 

för en ojämn hierarkisk maktstruktur.  

 
 

Framtida forskningsläge 
Studiet av reseberättelser ur ett kulturhistoriskt perspektiv är ett relativt outforskat ämne inom 

svensk etnologi. Tidigare forskning kring reseberättelser i Sverige har behandlat svenska 

resenärers beskrivningar av främmande länder och kulturer (jfr Berg 1999, Eskilsson & 

Fazlhashemi, Nyman 2013). Denna studie har istället fokuserat på hur utländska resenärer 

skapar och reproducerar bilder av Sverige ur ett kulturhistoriskt perspektiv och har syftat till att 

bidra med kunskap om hur utländska resenärer förhållit sig till Sverige som ett mystiskt och 

exotiskt främmande land. Förhoppningen är att studien har genererat insikter i hur begrepp som 

nation, identitet, klass och makt skapas, fixeras och reproduceras i reselitteratur. Studiet av 

reseberättelser är en del av ett brett och komplext forskningsfält med tvärvetenskapligt 

potential. Denna studie har delvis inspirerats av tidigare forskning inom svensk etnologi (jfr 

Löfgren 1999, Adolfsson 2000, Gustavsson 2014), men också av studier inom litteratur- och 

språkvetenskap (jfr Pratt 1992).  

 

I ett framtida forskningsperspektiv finns det möjlighet att utveckla det resonemang som först i 

denna studie. Samuel E. Brings bibliografiska förteckning, Itineraria svecana, över resor i 

Sverige fram till 1950 har visat sig vara ett fantastisk kulturhistorisk källa. Reseberättelserna i 

fokus för denna studie är fyra exempel av de 3244 förteckningar som bibliografin utgörs av 

(Bring 1954). Studiet av reseberättelser i Sverige (skrivna av utländska såväl som inhemska 

resenärer) utgör således en rik och givande materialkategori inom kulturhistorisk forskning 

kring resande.  

 
 

Denna studie har handlat om fyra utländska resenärers beskrivningar av Sverige och det svenska 

folket i form av fyra individuella reseberättelser skrivna mellan 1700-talets slut fram till 1800-
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talets andra hälft. Reseberättelserna är fyra unika nedslag i en litterär tradition kring 

resedokumentation från denna tid. Samtidigt som fyra individers personliga upplevelser och 

erfarenheter om Sverige kommer till uttryck i texterna representerar de också denna specifika 

historiska tidsandas syn på nation, folk och klass och makt.   
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