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Carina Lidström: Berättare på 
resa. Svenska resenärers rese-
berättelser 1667–1829. Stock-
holm: Carlssons förlag 2015, 
646 s.

Sedan antiken har reseskildringar varit en 
viktig del av skrivandet. I boken Berättare 
på resa. Svenska resenärers reseberättelser 
1667–1829 kartlägger Carina Lidström, 
docent och lektor vid Örebro universitet, 
hur reseskildringen som litterär genre växte 
fram under tidigmodern tid. Hon rör sig 
från publiceringen av Nils Matsson Kiö-
pings (ca 1630–1667) exotiserande verk 
Een reesa som genom Asia, Africa och många 
andra Hedniska Konungariken, sampt öijar, 
Medh flijt är förättat (1667) till 1820-talets 
många publikationer, däribland den första 
kvinnliga ”utrikeskorrespondenten”, Maria 
Margareta Lindeberg (1780–1860), en ti-
dig svensk feminist som gav ut Bref från Pa-
ris af ett resande svenskt Fruntimmer (1827). 
Bland de mer kända personligheterna åter-
finns Carl von Linné (1707–1778) och 
Olof Rudbeck d. y. (1660–1740).

Lidström etablerar fyra kategorier för 
att kunna bearbeta de olika berättelserna: 
äventyraren, ”vår man på plats”, veten-
skapsmannen och esteten. Den första sätter 
det fantastiska och exotiska i första rum-
met. Den andra är en bred kategori, främst 
innehållande diplomater, ambassadörer 
och missionärer – alla med ett icke-specia-
liserat, brett tilltal. Dessa utrikeskorrespon-
denter var ingen yrkeskategori, utan bestod 
av personer som av någon anledning be-
fann sig utomlands. Den tredje fokuserar 
främst på klassificeringar och dokumen-
tation av den nya vetenskapens metoder, 

medan den fjärde tar sig an det sublima och 
hedonistiska. Den sista kategorin är den 
som uttryckligen tar sig an det antika arvet.

Den huvudsakliga strukturen för att 
studera de olika kategorierna består av att 
förse läsaren med biografisk information, 
en sammanfattning av resan, kontextuali-
sering av verket samt problematisering av 
persona och paratext. Persona avser den 
roll varje författare anammar och de grepp 
som används för att uttrycka den; paratext 
är allt som omger den centrala texten, som 
försättsblad, innehållsförteckning och de-
dikationer. Lidström studerar därmed hur 
berättelsen ramas in, struktureras och hur 
författaren framställer sig själv och den 
auktoritet man representerar. Paratexten 
innefattar ofta åberopandet av kunglig eller 
adlig auktoritet, oavsett om det rör sig om 
Vetenskapsakademien eller monarken själv. 



44  –  medusa 36:4, 2015

Vidare intresserar sig Lidström för vad som 
lyfts fram och varför, och fokuserar genom-
gående på olika aspekter av den textmäs-
siga och visuella retorik som berättarna 
använder sig av. Det gemensamma för re-
sorna är att vissa punkter alltid prickas av, 
men vad man väljer att fokusera på skiftar 
beroende på målsättning. Längre utdrag ur 
berättarnas texter föregås och åtföljs ofta 
av insprängda textanalyser, som pekar på 
både likheter och skillnader texterna emel-
lan. Lidström noterar att hennes olika ka-
tegorier ofta överlappar, men att en central 
persona alltid existerar i de olika texterna. 
Flera av de olika kategorierna förhåller sig 
även på olika sätt till andra inom genren. 
Esteten profilerar sig till exempel gentemot 
vetenskapstraditionen, medan ”vår man på 
plats” framställer sig som en icke-speciali-
serad variant gentemot den vetenskapliga 
reseberättelsens specialisering. 

I vissa fall används även genren för syf-
ten som går utöver normen. Genom ovan 
nämnda Lindebergs bruk av en relativt 
”ofarlig” genre kunde hon föra fram social 
kritik. Det bedrägligt lättviktiga i hennes 
utrikesrapportering genomsyras av iakt-
tagelser som lyfter fram problem som hon 
upplevde att svenska kvinnor ställdes inför 
på hemmaplan. Vidare menar hon att hen-
nes utgångspunkt kanske kunde ge insikt i 
den vanliga människan på ett sätt som spe-
cialisten inte kunde, vilket skapar en känsla 
av att hon talar för allmänheten. Linde-
bergs verk genomsyras också av ursäktande 
formuleringar kring föreställningar om 
hennes köns begränsningar. 

Lidströms bok är lång och innehållsrik, 
och trots att hon gjort ett representativt ur-
val bland flera texter är de olika perspekti-
ven för omfattande för att kunna bemötas 
i en kortare recension. För den antikintres-

serade finns dock flera exempel på hur det 
antika arvet gjorde sig påmint inom rese-
berättelsen. Som tidigare nämnts märks 
detta som tydligast hos esteten, men också 
hos äventyraren, där tidigare verk fung-
erar som en utgångspunkt för att förstå 
vissa platser. Hos vetenskapsmannen syns 
det i det humanistiska bildningsideal som 
präglar språkdräkten hos en rad författare. 
Vetenskapsmannen går också ofta i pole-
mik med tidigare textauktoriteter inom 
vetenskaperna, vilka innefattar Bibeln och 
antika författare. Resenärens uppfattning 
om resmålet spelar också en stor roll, och 
kommer ofta av föreställningar dragna ur 
olika former av litteratur eller konst.

  Kombinerat med detta finns en rad 
tendenser och strategier som bidrar till att 
skapa den känsla som varje persona för-
väntas förmedla. Hos ovan nämnda Kiö-
ping förekommer till exempel markörer 
i form av diskussioner om havsbottnen 
eller vindar, vilka hjälper till att kommu-
nicera äkthet och auktoritet. I paratexten 
till Rudbeck d. y.:s Nora Samolad (1701) 
inkluderas en gravyr som blandar samiska, 
kristna och antika referenser, det senare 
genom att inkludera två Medusa-ansikten 
– gorgoneion – på sköldarna. Detta skapa-
de associationer till ett humanistiskt bild-
ningsideal, men var också ett uttryck för 
Rudbecks historiesyn. Denna hade troligt-
vis färgats av den egna synen på språkens 
uppkomst, men också faderns verk Atlan-
tica, vilket placerade en stor del av den 
antika världen i Sverige. Johannes Bilberg 
(1646–1717) refererar också till Vergilius, 
Plinius och Tertullianus i sina vetenskap-
liga beskrivningar.

Mest intressant för den antikintresserade 
är dock Pehr Olof von Asp (1745–1808) 
Resa i Levanten år 1796 (1805). Denna in-
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kluderar beskrivningar 
av antika lämningar ur 
ett historiskt och arkeo-
logiskt perspektiv. Ofta 
uttrycks en besvikelse 
kring hur området ser ut 
idag, särskilt i jämförelse 
med den föreställda stor-
hetstiden under antiken. 
Under ”esteten” möter 
vi Lars Jacob von Röök 
(1778–1867). I sin bok 
Anteckningar under en 
resa på Sicilien år 1823, 
af en svensk (1824) be-
söker von Röök bland 
annat Rom, Neapel, 
Palermo och övriga Si-
cilien, där han beskriver 
arkeologiska lämningar. 
Tidigare hade von Röök, 
som var utbildad militär, 
konstnär och arkitekt, 
även gjort en plan över 
Pompeji. Författaren an-
vänder sig ofta av litte-
rära auktoriteter, såsom 
Pausanias och Vergilius, som utgångspunkt 
för sina associationer.

Trots kontextuella utläggningar är Lid-
ströms studie i hög grad formalistiskt orien-
terad, och fokuserar på hur texterna struk-
turerats för att bemöta specifika genrekrav. 
Boken avslutas med en sammanfattning av 
de olika århundradenas utgivningstenden-
ser, samt en genomgång av forskningsläget. 
Att ta sig igenom Lidströms verk är inte 
lätt, men lärorikt. Valet av bilder är före-
dömligt, då dessa ofta är både vackra att se 
på och informativa. 

Sammanfattningsvis går det inte att säga 
annat än att Lidströms bok är ett litteratur-

vetenskapligt och idéhistoriskt hästjobb, 
som med all sannolikhet kommer att vara 
av betydelse för framtida forskning inom 
ämnet. Berättare på resa kommer dock 
med största sannolikhet inte att läsas av en 
bred publik.

         Alexander Svedberg

Fartyg vid Stromboli av Carl August Ehrensvärd 
(1745 – 1800). Ehrensvärd publicerade boken Resa 
till Italien 1780, 1781, 1782 (1786). Bild från Konsta-
kademien. Ur Berättare på resa. Svenska resenärers 
reseberättelser 1667–1829. Foto: Thomas Wyreson.


