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Förord från Uppsala

Maria Berggren  
Avdelningschef, Kulturarvsavdelningen 
Uppsala universitetsbibliotek

Som många andra har jag en samling guideböcker i bokhyllan där-
hemma. Det hör till ritualen inför en resa att inhandla en guide-
bok om resmålet i de fall jag inte redan har en. Ofta kompletteras 
den sedan på stället, men jag känner mig inte trygg med att ge mig 
av utan guidebok och karta – de skall införskaffas före resan! Det-
ta är jag inte ensam om, vare sig i samtiden eller genom historien. 
Guideböcker har funnits ända sedan medeltiden. Genom århund-
radena har de studerats av resenärer inför en resa. Och Rom är en 
plats dit det har rests i alla tider, därför givetvis ett utomordentligt 
ämne för inte bara ett forskningsprojekt utan även en utställning 
om guideböcker! 

Kulturarvssamlingarna vid Uppsala universitetsbibliotek ingår 
som en del i den bildningsmiljö som är Uppsala universitet. Att 
verka i forskningsfältet och medverka till att ny kunskap växer 
fram är en del av bibliotekets uppdrag. Utställningsverksamheten 
är en viktig del i bibliotekets strävan att göra kulturarvet och öv- 
riga samlingar tillgängliga för utbildning och forskning och bidra 
till att öka kunskapen om dem. Just den här utställningen är ett 
utmärkt exempel på att utställningsverksamheten är en fruktbar 
form för att skapa kontaktytor mellan samlingarna, forskningen 
och det omgivande samhället. 
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Bibliotekets arbete med utställningar har sett olika ut över tid 
och behandlat en lång rad olika ämnen. Staden Rom har inte en-
sam varit föremål för någon tidigare utställning, men har före-
kommit som del av större teman, i synnerhet i den stora utställ-
ning om Gustav III:s resa till Italien 1783–84, som arrangerades 
1984. Katalogen för denna utställning innefattar inte mindre än 
86 nummer, med verk av bland andra Tobias Sergel, Louis Jean 
Desprez och Joseph Martin Kraus; i utställningen visades bild-
konst och skulptur, brev, dagböcker, notmanuskript, medaljer och 
vaser med flera objekt.

Den fysiska utställningen om guideböcker till Rom kommer 
att finnas på plats endast under en kort tid, i samband med ett 
endagssymposium – faksimil kommer sedan att ersätta originalen 
i montrarna. Katalogen blir kvar; i någon mening kan man säga att 
den ÄR utställningen. Tillsammans med symposiet är den också 
en del av redovisningen av det forskningsprojekt som Anna Blen-
now och Stefano Fogelberg Rota berättar mera om i sin introduk-
tion till katalogen. 

Å bibliotekets vägnar vill jag tacka dem samt övriga initierade 
och engagerade forskare och katalogskribenter som på detta sätt 
bidragit till att öka förståelsen av och kunskapen kring material ur 
bibliotekets samlingar. Jag vill också gripa tillfället till att bjuda in 
forskare, studenter och allmänhet att fortsätta ta del av Uppsala 
universitetsbiblioteks bestånd av tryckta verk, handskrifter, mu-
sikalier, kartor och bilder, för att utforska föreställningarna och 
drömmarna om Rom, intrycken av, relationerna till och influen-
serna från Rom – och övriga Italien. Genom samlingarna ges rika 
möjligheter att följa Romfararna på deras resor – i brev, resebe-
rättelser och dagböcker, på teckningar och vykort, i stamböcker 
och på kartor. Universitetsbiblioteket har mycket att erbjuda om 
staden Rom, och utforskandet går vidare. Till att börja med: väl-
komna in i denna utställning!
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Förord från Rom

Kristian Göransson 
Direktör, Svenska Institutet i Rom

Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet ”Topos och Topogra-
fi” som de senaste tre åren bedrivits vid Svenska Institutet i Rom 
har påtagligt berikat institutets vetenskapliga miljö med sina pro-
jektmöten, workshops och föreläsningar. Projektet spänner över 
många akademiska ämnen och forskningstraditioner för att med 
insiktsfulla fallstudier belysa själva kärnan: guideboken till staden 
Rom genom tiderna. Det grekiska ordet topos betyder vanligen ett 
tema inom litteratur eller retorik, men dess ursprungliga innebörd 
är plats, vilket på latin motsvaras av ordet locus. Inom den antika 
romerska religionen stöter man på begreppet genius loci, vilket be-
tecknar den skyddsande som vakade över en viss plats, t.ex. ett 
kvarter i staden. I modern tid har genius loci kommit att betyda 
stämningen eller atmosfären på en viss plats och i Roms fall kan 
var och en som haft förmånen att besöka staden intyga att det 
finns en alldeles särskild stämning i denna stad. För att komma 
litet närmare Rom i Uppsala kan man nu ta del av innehållet i den 
fina utställning på Carolina Rediviva som denna katalog ackom-
panjerar. De utställda böckerna fångar var och en Roms genius loci 
vid den tid då de gavs ut. 

Guideböcker behöver som bekant inte bara konsulteras på den 
plats de beskriver utan kan med lika stor behållning läsas hemma 
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i soffan eller på ett bibliotek. Kapitlen i katalogen ger en vägled-
ning till de spännande verk som ligger till grund för forsknings-
projektet. Läsaren får här en lärd men ändå tillgänglig inblick i 
både guideböckerna och de vetenskapliga resonemangen bakom 
tolkningarna av desamma. Romskildringarna från dessa många 
århundraden visar vilken förändring staden genomgått, men ock-
så hur den i så många avseenden ännu är sig lik. Jag hoppas att 
utställningen skall väcka nyfikenhet och stimulera till såväl fysiska 
Romresor som resor genom litteraturen till ”den eviga staden”.
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Introduktion

Anna Blennow och Stefano Fogelberg Rota

Vi reser allt oftare, brukar det heta. Och allt ifrån medeltida pil-
grimsfärder till 1600- och 1700-talens Grand Tour-resor och den 
framväxande moderna turismen i slutet av 1800-talet reser vi allt-
jämt med guideböcker i bagaget. Guideböcker som berättar för 
oss inte enbart vad vi ska se, hur vi tar oss dit, var vi ska äta eller 
vad vi ska köpa, men också vad vi ska uppleva på resan, hur vi ska 
känna, och hur vi ska smälta in i, eller distansera oss från, de stä-
der och länder som vi besöker. Trots att vi numera ofta reser med 
veritabla små uppslagsverk i våra fickor i form av smartphones, 
behåller den gamla teknologin, den tryckta boken, fortfarande en 
viktig ställning som vägvisare till främmande orter och kulturer. 

Hur länge har det varit så? När och varför uppkom guide-
boken? Hur har guideboken som fenomen utvecklats genom 
århundradena? Dessa är några av de frågor som författarna till 
denna utställningskatalog försökt besvara inom ramen för forsk-
ningsprojektet ”Topos och Topografi – staden Rom och guide-
bokens födelse”, baserat vid Svenska Institutet i Rom och finan-
sierat av Riksbankens Jubileumsfonds förmoderna satsning under 
perioden 2013–2016. De sju forskare som medverkar i projektet, 
och som skriver varsin artikel i katalogen, kommer från ett antal 
skilda discipliner: filologi, historia, konstvetenskap, arkitekturhis-
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toria och litteraturvetenskap. Studiematerialet har utgjorts av ett 
urval guideböcker allt ifrån medeltiden och fram till första hälften 
av 1900-talet. Projektets syfte har varit att nå en djupare förståelse 
av guideboken som genre och att analysera de retoriska strategier 
såväl som textuella och visuella strukturer i texterna som etablerat 
och utvecklat denna genre. I lika stor utsträckning har projektet 
intresserat sig för guideböckernas användare – läsare såväl som 
resenärer – och hur boken guidat dem i det landskap som är nytt 
och främmande, men också ofta redan välbekant genom kulturell 
kanon och bildningsrelaterade förkunskaper och förväntningar. 
Geografiskt fokus för projektet har varit staden Rom, med den 
implicita teorin att guideboken som genre konsolideras i Rom un-
der medeltid och renässans. Och Rom är självklart fokus för den 
utställning som i oktober och november 2016 står att beskåda i 
Carolina Redivivas tidskriftsläsesal.

Att utställningen äger rum just på Carolina Rediviva är ingen 
tillfällighet. I Uppsala universitets rika samlingar finns nämligen 
alla de guideböcker som ”Topos och Topografi” undersöker – med 
ett undantag: handskriften med beteckning Codex Einsiedlensis 326, 
vilken Anna Blennow skriver om i sin artikel, och som bevaras i 
en enda kopia i klostret Einsiedeln nära Zürich i Schweiz. I utställ-
ningen kan man dock beskåda en faksimilutgåva av handskriften. 
I övrigt är de alla på plats i Uppsala: renässansarkitekten Andrea 
Palladios inflytelserika L’Antichità di Roma (Roms antikviteter) – först 
publicerad 1554 och här utställd i en utgåva från 1589 – som Anna 
Bortolozzi skriver om. Renässansens fascination för, återupptäckt 
av och – i flera bemärkelser – rekonstruktion av antiken möter vi 
i Giacomo Lauros Antiquae Urbis Splendor (Det antika Roms prakt) 
från 1615, som finns att beskåda i utställningen i sin förstauppla-
ga och som Victor Plahte Tschudi behandlat. Stefano Fogelberg 
Rota har tagit sig an Fioravante Martinellis Roma ricercata nel suo sito 
(”Rom utforskat på plats”), först utgiven 1644 och publicerad i ett 
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flertal nya editioner under hela 1600- och 1700-talen. Martinellis 
guidebok ställs ut här i en utgåva från 1660, som haft inte mindre 
än två olika svenska ägare och som därför påminner oss om den 
strida strömmen nordeuropéer som rest till den eviga staden un-
der Grand Tour-epoken. Karl Baedeker, vars namn varit synonym 
med guideboken under mer än ett sekels tid, finns representerad 
med sin guide till mellersta Italien och Rom (först utgiven 1867), 
som Sabrina Norlander Eliasson skriver om. Som ”den svenska 
Baedeker” var Ellen Rydelius känd för sina banbrytande guide-
böcker till flera städer och länder från 1920-talet och framåt. Ca-
rina Burman skriver om Rydelius guidebok Rom på 8 dagar. Henrik 
Schücks Rom. En vandring genom seklerna (1912–1914; 1949–1956) 
spränger möjligen ramarna för guidebokens genre på grund av sin 
omfattande framställning, stora format och på flera sätt oprak-
tiska karaktär. Den behåller dock likväl många av de funktioner 
som utmärker de andra sex texter som kan beskådas på Carolina 
Rediviva, och som behandlas i denna katalog, såsom den auktori-
tativa rösten, den topografiska eller kronologiska strukturen, den 
pedagogiska och informativa karaktären med vilken guideboken 
försöker kartlägga det främmande och på så sätt göra det tillgäng-
ligt och förståeligt för sin läsare.

I ett appendix till katalogen inbjuder vi läsaren att ta del av 
något av det fältarbete som projektet ägnat sig åt under återkom-
mande workshops vid Svenska Institutet i Rom. I tur och ordning 
har vi nämligen arbetat med att i praktiken följa de guideböcker vi 
studerar. Roms unika karaktär i detta hänseende visar sig genom 
det faktum att det än idag är fullt möjligt – med vissa smärre hin-
der – att i detalj följa turer från såväl medeltid som 1600-tal och 
1920-tal. Utifrån de tre texter som baserats helt och hållet på ett 
antal rutter genom Rom, nämligen Einsiedeln-handskriften (tio 
rutter), Martinellis Roma ricercata (tio dagsturer) och Rydelius Rom 
på 8 dagar (åtta dasgsturer), har vi valt att presentera hur vägar och 
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sevärdheter genom stadsdelen Trastevere behandlas. Projektet har 
också utfört ett antal studier av specifika monument, och hur be-
skrivningen av dessa varierar över tid i guideböckerna. Detta ex-
emplifieras här genom det monument som genom guideböckernas 
hela epok framstått som den odiskutabla symbolen för Rom, näm-
ligen Colosseum. På så sätt blir även denna katalog en guidebok i 
miniatyr till Rom, på samma sätt som den utgör en guidebok till 
de sju historiska guideböckerna över Roms sju kullar.

Vi vill slutligen rikta ett varmt tack till de institutioner som 
möjliggjort projektarbetet såväl som utställningen på Carolina Re-
diviva: Riksbankens Jubileumsfond, Svenska Institutet i Rom och 
Uppsala universitetsbibliotek. 

Ett alldeles särskilt tack går till Svenska Rominstitutets vän-
ner, som generöst bekostat den katalog som ni håller i era händer. 
Föreningen fortsätter oförtröttligt, nu på sitt åttionde år, att stödja 
verksamheten på Rominstitutet, och är således även en viktig och 
vital länk i kulturförbindelserna mellan Italien och Sverige.
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Projektdeltagare i Topos och Topografi, 
tillika artikelförfattare i denna  
katalog

Anna Blennow (projektledare), fil. dr i latin, universitetslektor i 
latin vid Göteborgs universitet och forskare vid Svenska Institutet 
i Rom.

Anna Bortolozzi, fil. dr i arkitekturhistoria och teori, universitets-
lektor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, 
Stockholms universitet.

Carina Burman, författare och docent i litteraturvetenskap vid 
Uppsala universitet.

Stefano Fogelberg Rota (projektledare), fil. dr i litteraturvetenskap, 
forskare vid Uppsala universitet och Svenska Institutet i Rom.

Sabrina Norlander Eliasson, docent i konstvetenskap, universi-
tetslektor och forskare vid Institutionen för Kultur och estetik, 
Stockholms universitet.

Victor Plahte Tschudi, dr. art., professor i arkitekturhistoria vid 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Frederick Whitling, fil. dr i historia, forskare knuten till Svenska 
Institutet i Rom.
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Vandrare och vägmärken

Anna Blennow

Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Codex 326(1076) (cirka år 800).

Den kanske äldsta bevarade guideboken till Rom författades nå-
gon gång runt år 800, och finns idag i stiftsbiblioteket i klostret 
Einsiedeln uppe i bergen strax utanför Zürich i Schweiz. Var den 
ursprungligen skrevs, och av vem, vet man inte säkert – möjligen 
kan det ha varit i klostret Reichenau i södra Tyskland, varifrån 
manuskriptet sedan på okända vägar kom att hamna i klosterbib-
lioteket i Einsiedeln.
 Den korta pergamentshandskriften har senare under medelti-
den blivit inbunden tillsammans med andra texter i ett läderband, 
men den del som intresserar oss, och som har producerats av sam-
ma skrivarhand, återfinns på blad 67r–97v, och omfattar alltså cir-
ka 60 sidor.

Texten är indelad i fem delar, som inleds med en samling in-
skrifter på latin som noggrant skrivits av på olika platser i Rom. 
Inskrifterna härrör från antik och senantik tid såväl som från 
medeltid, och behandlar så skilda ämnen som reglering av vatten-
kvarnar på Gianicolo, renovering av ett nymfeum (ett slags fon-
tän), kejserliga reparationer av akvedukter, och gravmonument till 
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en kapplöpningskusk. Många inskrifter som idag har gått förlora-
de har dokumenterats i handskriften, till exempel mosaikinskrif-
ten på triumfbågen i Konstantins Peterskyrka, och denna del av 
texten är således en oerhört viktig källa till historiska texter och 
monument.

Nästa del har tillmätts än större betydelse för kunskapen om 
det medeltida Rom, och den består av tio itinerarier, färdvägar 
genom staden, ofta från en stadsport till en annan. Målet för dessa 
vandringar har troligen varit de talrika martyrgravar och kristna 
minnesmärken som fanns utanför Roms murar, eftersom texten 
anses författad i syfte att guida dem som befann sig på pilgrims-
färd till Rom. Vägen beskrivs helt enkelt genom att de byggnader 
och monument som befinner sig på höger respektive vänster sida 
om resenären, listas på höger- respektive vänstersidan på varje 
uppslag i handskriften. De broar, triumfbågar eller andra monu-
ment som man förväntas passera rakt igenom är placerade tvärs 
över mittfalsen på siduppslaget. Såväl antika monument i form 
av tempel, palats och akvedukter, som medeltida dito i form av 
kyrkor, nämns i denna uppräkning, men utöver detta förmedlas 
mycket sällan någon ytterligare information om de platser man 
passerar – kanske var det inskriftssamlingen, vars objekt återfinns 
längs med eller i närheten av färdvägen, som skulle komplettera 
med denna information. Ett undantag gäller de antika skulpturer 
av Dioskurerna, Castor och Pollux, som än idag står placerade 
på Quirinalkullen, vars hästar beundrande beskrivs som optimi – 
”mycket bra”.

Tack vare dessa itinerarier har vi en ovärderlig källa till Roms 
topografi under medeltiden, och rutterna tecknar upp ett slags 
karta i ord över Rom från en tid då faktiska kartor var mycket 
sällsynta – de äldsta kartor vi har bevarade över Rom härrör alla 
från medeltidens slut och renässansens början.
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Efter itinerarierna följer en kort beskrivning av Roms murar, och 
därefter – i den enda delen av manuskriptet som består av löpande 
text – återges en så kallad Ordo Romanus, en redogörelse för den 
liturgi under påsktiden som var specifik för Rom, med gudstjäns-
ter, ceremonier och processioner. Handskriftens sista del utgörs 
av några avteckningar av medeltida gravinskrifter.

Einsiedeln-handskriften förevisas av Pater Justinus Pagnamenta  
vid projektets besök i Einsiedeln-klostret i augusti 2015. Foto: Anna Blennow
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Handskriften i Einsiedelns klosterbibliotek är, om inte den för-
sta guideboken till Rom, så i varje fall ett mycket viktigt steg på 
vägen mot formandet av denna genre i det att den introducerar 
flera textelement som senare kommer att bli karaktäristiska för 
guideböcker till Rom. För det första är inskriftssamlingar, och 
konsulterandet av inskrifter som källor till information, ett vanligt 
inslag i guideböcker till Rom framför allt under 1500–1700-talen. 
Itinerarier ordnade i någon form av dagsetapper är en struktur 
som får sin fortsättning i såväl Fioravante Martinellis guidebok 
från 1600-talet (se Stefano Fogelberg Rotas artikel) som i Ellen 
Rydelius Rom på 8 dagar (se Carina Burmans artikel). Att ordna mo-

Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Codex 326(1076): Manuscript of collected works, f. 81v–82r. 
(http://www.e-codices.unifr.ch).
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nument till höger och vänster om rutten genom staden är ett ge-
nialiskt sätt att teckna en karta i ord, samtidigt som en kanon för 
Roms sevärdheter här för första gången definieras. Det är också 
första gången som monument från den romerska antiken beskrivs 
i samma text som kristna byggnader, något som kommer att lägga 
grunden för indelningen i det ”antika” och ”moderna” Rom (där 
det ”moderna” är likställt med det kristna Rom) som görs hos 
senare författare, till exempel Andrea Palladio (se Anna Bortoloz-
zis artikel). På så vis introduceras ett slags sightseeing-moment i 
den resa som i övrigt har uteslutande religiösa syften, det vill säga 
pilgrimsfärden. Redogörelsen för påsktidens liturgi är typisk för 
den allestädes närvarande religiösa aspekten av Rom som resmål, 
medan beskrivningen av Roms murar kommer att utvecklas till en 
topos som rituellt inleder snart sagt varje guidebok till Rom fram 
till början av 1900-talet.

De enda av de viktigaste guidebokstypiska särdragen som Ein-
siedeln-handskriften däremot saknar är dels historiska översikter 
och anekdotisk information (något som först framträder i 1100-ta-
lets Mirabilia-litteratur), och dels den praktiska information om 
boende, matställen och inköp som blir vanlig i guidebokstexter 
först under 1600-talet (se Stefano Fogelberg Rotas artikel), och 
som förmodligen traderades muntligt för den medeltida resenären 
av någon kontaktperson på plats i Rom.

Huruvida den lilla inbundna pergamenthandskriften någonsin 
följt med på en resa till Rom, eller om den kopierats i något tyskt 
eller schweiziskt kloster, långt från den ort den beskriver, i syfte 
att ta med sin läsare på en imaginär resa till den eviga staden, vet 
vi inte. Men i rollen som äldsta förfader till guideböckerna till 
Rom ända fram till en Rough Guide eller Lonely Planet-utgåva av 
idag, saknar den motstycke som monument över historiska Rom-
resor och Romresenärer.
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En sann bild av antiken

Anna Bortolozzi

L’Antichità di Roma di M. Andrea Palladio, raccolta brevemente  
da gli auttori antichi, et moderni, nuovamente posta in luce,  
Roma: Vincenzo Lucrino, 1554.

Under hela sin livstid reste arkitekten Andrea Palladio (1508–
1580) ett flertal gånger till Rom för att undersöka, rita av och mäta 
antika ruiner. 1554, under sin femte resa till Rom, tillsammans 
med sin mecenat, den venetianske adelsmannen Daniele Barbaro, 
publicerade Palladio två guideböcker: den ena tillägnad den antika 
staden, L’Antichità di Roma, och den andra, med titeln Descrizione de 
le chiese di Roma, som beskrev det samtida Rom. Till skillnad från 
den senare och från de medeltida pilgrimsguideböckerna är Palla-
dios beskrivning av det antika Rom inte organiserad utefter några 
speciella itinerarier eller rutter (se Anna Blennows artikel). Istället 
behandlas den antika stadens allmänna topografi, och en katalog 
över de romerska byggnaderna presenteras, typologiskt uppdela-
de: portar, triumfbågar, portiker, broar, akvedukter, bad, arenor, 
teatrar, kolonner, och så vidare. På så sätt erbjuder Palladio den 
lärde resenären och pilgrimen en encyklopedisk katalog över den 
antika stadens monument som kan användas under besöket i den 
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moderna staden eller konsulteras var som helst som en källa till 
historisk information.

I sitt Företal hävdar Palladio att hans ambition är att upprätta 
en ”sannare” bild av det förgångna, baserad på auktoriteten hos 
”många mycket tillförlitliga författare, både antika och nutida”. 
I egenskap av arkitekt var, dock, Palladios avsikt också att förse 
läsaren med en förstahandserfarenhet av de antika monumenten, 
observerade och uppmätta av hans egen hand i minsta detalj. Pal-
ladios främsta syfte med att publicera en sådan forskningsbaserad 
bok var troligen att etablera sitt rykte som en humanistiskt bildad 

Pirro Ligorio, Urbis Rome, totius olim urbis domitricis situs cum adhuc extantibus, sacrosant. 
vetustatis monumentis, 1552. (Biblioteca Nacional de Portugal)
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arkitekt, och bara en bråkdel av hans egna undersökningar av de 
fysiska lämningarna av de romerska monumenten är faktiskt in-
kluderade i boken. Detta till trots rönte Palladios Antichità di Roma 
stor framgång, något som bevisas av de 64 utgåvorna som utkom 
mellan 1554 och 1750. Skälen till dess exceptionella framgång var 
dess tillgänglighet, användningen av det italienska språket, nog-
grannheten i de historiska och arkeologiska uppgifterna, textens 
korthet (bara 32 sidor), layoutens visuella klarhet, det praktiska 
indexet och det bärbara oktavformatet.

Palladios beskrivning hade, anmärkningsvärt nog, inga bila-
gor i form av bilder eller kartor, troligen på grund av produktions-
kostnaderna. Det var bara i hans inflytelserika traktat I Quattro 
Libri dell’Architettura (”Fyra böcker om arkitektur”), publicerad 
1570, som Palladios egen undersökning och forskning av de an-
tika byggnaderna också gavs en visuell form. I de påkostade trä-
snitten, utförda efter Palladios ritningar, blev bilden av den eviga 
staden äntligen återgiven med en aldrig tidigare skådad grad av 
arkeologisk precision.

Litteratur
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På resa i ett möjligt förflutet:  
den barocka guideboken

Victor Plahte Tschudi

Giacomo Lauro: Antiquae Urbis Splendor, 1615.

År 1615 utgav den romerske grafikern Giacomo Lauro (ca. 1565–
1645) Antiquae Urbis Splendor – eller ”Den antika stadens prakt” 
– hos förläggaren Giacomo Mascardi. Över hundra grafiska blad 
skapade tillsammans en bilderbok över monument från antikens 
Rom. Här får man se inte bara Colosseum och Pantheon, utan 
också en rad byggnader som inte var bevarade och som ingen, 
varken idag eller på Lauros tid, visste helt säkert hur de sett ut. 
Många av Lauros antika monument liknar snarare kyrkor och pa-
lats från barocken än klassisk romersk arkitektur. Ur arkeologisk 
synpunkt är de därför fantasier, men så var inte heller arkeologin 
som disciplin född ännu omkring år 1600. Antikens värld av bygg-
nader blev däremot levandegjord och aktualiserad i publikationer 
som förankrade den i litteratur, historia, teologi – och inte bara i 
materiella lämningar. Ett nytt Europa med nya religiösa och na-
tionella skiljelinjer krävde också en ”ny” antik. Lauros monument 
är komplexa, mångbottnade, teatrala och allegoriska. De är koder 
som tidens sofistikerade läsare kunde dechiffrera. Antiquae Urbis 
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Splendor introducerar med andra ord en antik som är barock.
Giacomo Lauro hade en imponerande överblick över ett Rom 

som redan var publicerat i kartor, kompendier och illustrationer. 
Hans fält var gravyrer, inte utgrävningar, och utgångspunkten för 
arkitekturframställningarna fann han i böcker snarare än i den 
materiella världen. Lauros återgivningar är ofta de sista i en lång 
rad tolkningar som leder tillbaka till 1500-talet och verk av Pirro 
Ligorio, Onofrio Panvinio och Étienne Dupérac. Men Antiquae 
Urbis Splendor var också nyskapande: verket kombinerar grafikens 
vedute-genre med den praktiska guideboken. Det betyder att mo-
numenten organiseras längs en ”rutt” som läsaren inbjuds till att 
följa. Men Lauro använder sig av flera knep för att göra läsaren till 
en del av verket.

Meta Sudans, plansch 90 i Giacomo Lauro, Antiquae urbis splendoris co[m]plementu[m], 
Romae 1615 (Uppsala universitetsbibliotek, Top. Italien fol.)
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Illustrationen av fontänen Meta Sudans är ett exempel på hur verk-
ligheter flätas samman i Lauros bok. 1900-talets fascistregim av-
lägsnade de sista resterna av fontänen som uppfördes under för-
sta århundradet f.Kr., och som redan på Lauros tid var en ruin. 
Lauro ”rekonstruerar” den baserat på en gravering publicerad av 
Antonio Lafréry år 1575 och placerar den mellan Colosseum och 
Konstantinbågen. Han för läsaren tillbaka till Rom under antiken 
och visar kvinnor och barn som uppsöker den sprutande fontänen 
för att fylla kar och krus. Men in från vänster kommer en grupp 
människor som överraskande nog är klädda i dräkter från Lauros 
egen samtid. En av dem håller fram en banderoll som annonserar 
– på tyska! – att Hans Gros från Luzern önskar ”fromma, ärliga, 
kära tyskar” välkomna till Rom (”Hans Gros Burger zu Luc[ern] / 
kompt her kompt her ihr frume / Ehrliche liebe teutschen”). Tex-
ten under bilden berättar att Hans Gros ”visar romerska antikvite-
ter för tyska och franska aristokrater”. Hans Gros – eller Giovanni 
Grosso, som han kallade sig – var officer i påvens schweizergar-
de, som man kan se på uniformen och hatten, och gjorde karriär 
som en av de första explicit titulerade guiderna i den tidigmoderna 
turistindustrin. ”Kom hit”, uppmanar Grosso i den annonsplats 
som Lauro ger honom, och visar därmed självsäkerheten i en ny 
profession.

Antiquae Urbis Splendor är ingen ordinär guidebok, eftersom 
den gör även guiden och hans följe själva till sevärdheter i ett kom-
pendium som speglar den accentuerade självmedvetenheten hos 
resande ett århundrade före The Grand Tour. Lauros Rom presen-
teras nämligen med en barock twist. För det är ingen existerande 
stad som Grosso och hans beundrarskara inbjuder oss till, utan 
till en stad som inte längre finns. Potentiella turister som läser 
banderollen i Meta Sudans-illustrationen lockas till att korsa grän-
sen inte bara till en annan stat, utan också till en annan epok. Det 
är en tidsresa som frestar dem. Med guiden Grosso positionerad 
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i ett försvunnet Rom är det just hans retorik och berättarkonst 
som egentligen ”rekonstruerar” den antika staden. Antiquae Urbis 
Splendors fantasifulla byggnadsframställningar illustrerar det Rom 
som ligger gömt inte i jorden, utan i orden.

Turisterna som man ser avbildade i Meta Sudans-scenen repre-
senterar också köparna av Lauros bok. Tyskar, fransmän – och 
svenskar – köpte eller beställde gärna ett exemplar under vistelsen 
i Rom. Troligen har också exemplaret i Uppsala universitetsbib-
liotek nått Sverige i bagaget hos en Rom-resenär. Ägarsignatu-

Titelsida till Giacomo Lauro, Antiquae urbis splendoris co[m]plementu[m], Romae 1615 
(Uppsala universitetsbibliotek, Top. Italien fol.)
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rer visar att boken vid en tidpunkt tillhörde språkforskaren Carl 
Aurivillius (1717–1786) och senare målaren Johan Gustaf Här-
stedt (1756–1820). Andra exemplar i svenska boksamlingar har 
en tydligare anknytning till den tidiga Rom-turismen. Ett exem-
plar i Skoklosters samling tillhörde Nils Brahe (1633–1699) som 
besökte Rom år 1654 och som ärvde boken från sin farbror Pär 
Brahe den yngre (1602–1680). Kungliga biblioteket äger ett ex-
emplar som Nicodemus Tessin den yngre (1654–1728) antagligen 
införskaffade då han besökte Rom på 1670-talet. Få exemplar kan 
mäta sig med det som Riksarkivet äger, och som kan föras tillbaka 
till Bengt Oxenstierna (1623–1702). Oxenstierna reste inte bara 
till Rom; han fick också en visning där av guiden Giovanni Alto 
(aktiv cirka 1606–1665), som han kvitterade för med en hälsning 
i Altos stambok, ett album där han samlade namnteckningar från 
besökare. Den svenske greven blir ett vittne till den business-alli-
ans som uppstod mellan guiden och grafikern: medan Alto finan-
sierade nya utgåvor av Lauros bok om Rom, är Lauro konstnären 
bakom många av vapensköldarna i Altos stambok.

Rekonstruktionerna i Antiquae Urbis Splendor suddar ut skilje- 
linjer mellan platser, mellan tider, mellan fiktiva och verkliga  
turister. Man kan tvivla ett ögonblick på vilken sida av illustra-
tionerna man befinner sig på. Kanske är det just detta som är kän-
netecknet på den barocka guideboken: just då vi är i färd med att 
ta steget in i världen framför oss, upptäcker vi att den tillhör en 
annan dimension. 
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En guidebok för lärda resenärer 
med ont om tid

Stefano Fogelberg Rota

Fioravante Martinelli: Roma ricercata nel suo sito, e nella scuola di 
tutti gli Antiquarij dal Signor F. Martinelli e descritta con breve, e facil 
modo per istruttione del curioso, e devoto forastiero nel visitare li più  
celebri luoghi antichi e moderni della Città. In Roma, appresso  
Bernardo Tani, 1644.

Den romerske antikvarien Fioravante Martinellis Roma ricercata nel 
suo sito (1644) var en av de mest lästa guideböckerna till den eviga 
staden under 1600- och 1700-talen. Den var en riktig bestseller som 
kom ut i inte mindre än ett trettiotal utgåvor mellan 1644 och 
slutet av 1700-talet. 

Martinellis framgång beror till stor del på guidebokens lättill-
gängliga format (15,2 x 7,5 cm) och på den tiodagars-struktur en-
ligt vilken promenaderna i staden är organiserade. Roma ricercata 
behandlar både den antika och den moderna staden och är mycket 
kortfattad i sin framställning. Konstvetaren Ludwig Schudt rang-
ordnar Martinellis verk bland de ”populära guideböcker” som har 
ett didaktiskt syfte. Den information som erbjuds är dock inte 
särskilt förenklad och Roma ricercata framstår som den perfekta 
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guideboken för en lärd resenär med begränsad tid till sitt förfo-
gande.

Martinellis tio promenader går från nord till syd och utgår all-
tid från via dell’Orso, norr om Piazza Navona, där huvuddelen av 
härbärgena låg vid mitten av 1600-talet. Dessa vandringar har ofta 
en cirkulär rörelse. Resenären passerar vid flera tillfällen några 
bestämda landmärken (kyrkor, torg, gator et cetera) och känner 
därför igen sig mer och mer allteftersom hans eller hennes vistelse 
i staden fortskrider. Martinellis guidebok kännetecknas dessutom 
av en känsla av rörelse, som författaren åstadkommer genom att 
använda olika rumsliga uttryck i sina skildringar. Ett exempel på 
detta är följande citat från andra dagen i Trastevere:

”Med några få steg kommer ni till slutet av via della Lungara fram till 
porten som i folkmun kallas Settimiana, […] När ni kommit ut från 
denna port ska ni ta till höger uppför backen tills ni kommer fram till 
fontänen med vatten från Alsietina-akvedukten […].”

(Roma ricercata 1662, s. 26)

Roma ricercata guidar, i ordets egentliga mening, läsaren/resenären 
från en plats till en annan i staden. Uttryck som ”med några få 
steg” och ”ta till höger uppför backen” skapar en mental bild av 
stadens rumsliga förhållanden hos läsaren. Kulturgeografen Bri-
ce Gruet beskriver hur Martinelli internaliserar platsen/staden hos 
läsaren genom att återge den framför allt i form av olika rutter 
markerade med hjälp av viktiga landmärken. Denna process förut-
sätter en auktoritativ syn på staden enligt vilken man rangordnar 
det som är värt att se och utelämnar allt annat. Kyrkor, palats och 
viktiga torg får därför en framträdande plats och överskuggar res-
ten av staden. Martinelli uppväger dock detta intresse för stadens 
särskilda platser med att i slutet av guideboken inkludera en lista 
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Förordet till Martinellis Lettore forastiero (”främmande läsare”). Roma ricercata nel suo sito, 
Venedig 1660 (Uppsala universitetsbibliotek, Hist. Italien. Prov. Rom. D485)
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över de ”Torg och stadsdelar i vilka olika konst- och hantverk 
finns och i vilka marknader hålls”. Listan finns redan i den första 
editionen från 1644 och trycks om i alla senare utgåvor. Den fram-
står som unik bland 1600-talets guideböcker till Rom eftersom 
den får läsaren att föreställa sig staden också utefter dess yrken. 
Här framträder de samtida romarnas vardagliga stad som ofta för-
summas i de andra guideböckerna. Även stadens aktiviteter och 
yrken ingår således i Martinellis strategier för att få läsaren att 
skapa sig en föreställning om staden. 

Redan från och med 1650 års andra utgåva publicerades Roma 
ricercata tillsammans med två traktat över det påvliga hovet: La 
Relatione della corte di Roma (”Skildring av Roms hov”) av Girolamo 
Lunadoro och Il Maestro di Camera (”Hovmarskalken”) av Fran-
cesco Sestini. Lunadoros och Sestinis verk kan bäst beskrivas som 
guideböcker till det påvliga hovets administration och ceremo-
niel. Einsiedeln-handskriftens redogörelse över påsktidens liturgi 
kan sägas vara en tidig föregångare till dessa två traktat (se Anna  
Blennows artikel). Publiceringen av Lunadoros, Sestinis och Mar-
tinellis texter i en och samma volym tillgodosåg resenärernas efter- 
frågan att tillägna sig stadens alla aspekter (sociala, historiska, 
konstnärliga, et cetera) på en gång. Den gemensamma utgåvan av 
dessa tre texter aktualiserar således frågan om vem Roma ricercatas 
tilltänkta läsare egentligen var.

Martinelli inleder sin guidebok med ett förord till den ”främ-
mande läsaren” (lettore forastiero). Forastiero betyder i sammanhanget 
något mer än enbart utländsk. Den egentliga betydelsen står att 
finna redan i dess etymologiska härledning ur det latinska adver-
bet foris (utanför). Adverbet refererar helt enkelt till allt eller alla 
som kommer utifrån, i detta fall till alla dem som kommer från 
någonstans utanför Rom. De forastieri som Martinelli vänder sig 
till kunde därför lika gärna komma från en norditaliensk stat som 
från norr om Alperna. Roma ricercata vänder sig både till utländska 
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Titelsidan, med ägarsignaturer, till Relatione della corte di Roma, […] Del. Sig. Cav. Girolamo 
Lunadoro. Col Maestro di Camera del Signor Francesco Sestini. E Roma Ricercata nel suo sito, […]  
Del sig. Fiorav. Martinelli. Et dal medesimo accresciuta di antiche, & moderne Eruditioni. In Venetia, 
Per il Brigonci, 1660 (Uppsala universitetsbibliotek, Hist. Italien. Prov. Rom. D485).
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och italienska resenärer som befann sig i Rom för ett kortare be-
sök eller som kommit till staden för att där verka såsom exempel-
vis ambassadörer eller hovmän. Dessa sistnämnda resenärer var 
förmodligen mer intresserade av Lunadoros och Sestinis verk än 
av Martinellis.

Trots svårigheterna att fastställa vem som verkligen läste Roma 
ricercata kan vi avslutningsvis ändå lägga fram ett förslag angående 
ägaren till exemplaret i Uppsalas universitetsbibliotek. Två namn 
är upptecknade på första bladet: ”Jonas Rothoff”, vars namn är 
överstruket, och ”J. Arrhenius”. Gällande den senare är det rimligt 
att anta att det rör sig om historieprofessorn vid Uppsala univer-
sitet Jacob Arrhenius (1642–1725). Även Johannes Hermansson 
(1679–1737), professor skytteanus från 1717, ägde ett exemplar av 
Martinellis verk, som idag finns bevarat på Kungliga biblioteket 
i Stockholm. Det är osäkert om Arrhenius och Hermansson nå-
gonsin åkt till Rom. Dessa två Uppsala-professorer skulle således 
kunna vara goda exempel på den ”armchair traveller” som ofta var 
guideböckernas läsare. 
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Genvägar till kunskap och  
upplevelser? Baedekers handbok 
till Rom under andra hälften av 
1800-talet 

Sabrina Norlander Eliasson 

Karl Baedeker: Mittel-Italien und Rom, Leipzig 1903.

Vid 1800-talets mitt ökade resandet i Europa. Nya kommunika-
tioner underlättade och en allt starkare medelklass med rötter i 
industrialiseringen såg resandet som ett sätt att öka sitt kulturella 
kapital. Järnvägar och alltfler turistnäringar bidrog till att resan-
det institutionaliserades och tydliga resrouter växte fram. Detta 
ställde nya krav på guideboken som genre och inte minst de som 
riktades till Romresenärerna. 

Den tyske bokhandlaren Karl Baedeker (1801–1859) uppfatta-
de snabbt behovet. Starkt influerad av den brittiske guideboksför-
fattaren John Murray (1808–1892), kom Baedeker att utveckla ett 
system som snabbt fick ett starkt gensvar hos publiken och kom 
att prägla generationer av resenärer i Europa. Hans guideböcker 
fokuserade på tydliga upplägg där resrouter lyftes fram på samma 
sätt som all upptänklig praktisk information om järnvägsstatio-
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ner, hotell, promenader och sevärdigheter. En framträdande del 
i Baedekers guidebokssystem utgjordes av ekonomisk informa-
tion: priser på olika varor och tjänster samt hur stora summor 
som borde ges i dricks omtalades alltid med stor noggrannhet. 
Precis information på detaljnivå utgjorde basen i Baedekers ambi-
tion att erbjuda resenären en så stor ”självständighet” som möjligt 
gentemot det gästande landets eller stadens invånare. En naturlig 
konsekvens blev istället ett starkt beroende av Baedekers text. 

1867 kom den första utgåvan av förlagets guidebok till Rom 
ut. Upplagorna följde i rask takt under hela 1800-talet. Det är in-
tressant att notera att förlaget aldrig gav ut en guidebok ägnad 
enbart staden Rom utan införlivade Kyrkostatens huvudstad (och 
så småningom huvudstaden i den nya nationen Italien) i en volym 
som även behandlade delar av regionerna Toscana, Latium och 
Umbrien. Anledningen till detta var sannolikt att de föreslagna 
resvägarna fortfarande följde de äldre traditionerna etablerade 
genom 1700-talets aristokratiska Grand Tour: vissa städer skulle 
ses i en organiserad följd och under ett antal noggrant stipulerade 
dagar. 

Guideböckerna är hållna i en precis och ordfattig stil som 
närmar sig uppslagsverkets kategoriseringar. Den praktiska in-
formationen som 1800-talets Romresenär ställdes inför berörde 
allt ifrån goda tips om logi till post- och telegrafkontor, läkare, 
sadelmakare, klädbutiker, fotoateljéer och, givetvis, konst- och 
antikvitetsbutiker. Tydliga promenadvägar utstakades för att ge 
turisten de allra bästa utblickar över staden från dess sju kullar. 
Mondäna begivenheter får sitt utrymme om dock i en liten om-
fattning. I Baedekers guideböcker är det samtida Rom sekundärt, 
en något besvärlig kuliss som den ambitiöse resenären med list 
och tålamod (och Baedekers råd!) behöver ta sig runt för att nå 
de sevärdigheter, monument och konstverk som utgjorde kärnan i 
det ”riktiga”, historiska Rom. 
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Baedeker, 1903. (Uppsala universitetsbibliotek, Hist. Ital. Top. Allm.)
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En viktig detalj i Baedekers generella guidebokssystem är de 
grafiskt markerade stjärnor i texten som indikerar betydelse och 
kvalitet visavi en plats, ett konstverk eller ett monument. Stjärn-
systemet utgör den enda källan till kunskap om de värderingsnor-
mer som låg till grund för guidebokens kunskapsspridning. Här 
är det viktigt att förstå det dubbla budskapet. Guideboken erbjöd 
tydliga historiska fakta, baserade på nya vetenskapliga rön, men 
kvalitetsbedömningen uttrycktes endast i antalet stjärnor, tydligt 
markerade i texten. Den vetenskapliga ambitionen gick hand i 
hand med en idé om smakfostran – om också bara antydd i texten. 

Baedekers ideala resenär besatt en viss bildning och förutsat-
tes förbereda sig noggrant inför själva den fysiska och visuella 
upplevelsen av staden Rom. Guideböckerna erbjöd inte bara om-
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fattande essäer om den italienska konstens historia, författade av 
de nyligen inrättade professorerna i ämnet konsthistoria vid de 
tyska universiteten, utan även listor på god vetenskaplig litteratur 
samt skönlitteratur utgjorde en viktig del i böckernas upplägg. De 
skönlitterära förslagen har en stark romantisk prägel med fokus 
på Kyrkan som politiskt organ och/eller estetiskt fenomen. Till-
komna i en luthersk kontext, visar Baedekers guideböcker till Rom 
den tydliga fascination inför den katolska kyrkan som även hade 
präglat 1700-talets reseskildringar. Den ideala resenären skulle så-
ledes skolas in ett såväl vetenskapligt som estetiskt synsätt och 

Plan över Forum Romanum i Rom, hämtad ur Karl Baedeker, Mittel-Italien und Rom: 
Handbuch für Reisende (Leipzig: Verl. von Karl Baedeker, 1903). (Uppsala universitets- 
bibliotek, Hist. Ital. Top. Allm.)
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därigenom på bästa sätt närma sig den eviga staden som faktisk 
upplevelse. 

Baedekers guideböcker kom att utgöra en resehandbokens ka-
non. Samtidigt kom under det tidiga 1900-talet kritik att riktas 
mot det rigida system som böckerna utgjorde och framför allt den 
tydliga separation mellan resenär och invånare som var en tydlig 
ambition i texten. Den tidiga modernistiska litteraturen med brit-
tiska författare som Virginia Woolf och E.M. Forster, präglade av 
amerikanen Henry James stora romaner om resandet som metafor 
för det mänskliga psyket, använde sig av Baedekers handböcker 
som en negativ motpol i de romaner som närmar sig resandet som 
fenomen. Inte minst är detta påtagligt i Forsters A Room with a 
View (Ett rum med utsikt, 1908) där ett avgörande kapitel i berättel-
sen handlar just om vad avsaknaden av en guidebok av Baedeker 
kan innebära för upplevelsen av Florens, vilken är den stad som 
romanen utspelar sig i. Det rigida och separerande utbyts här mot 
interaktion, inlevelse och personlig utveckling. 
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En Romvandring genom seklerna

Frederick Whitling

Henrik Schück: Rom. En vandring genom seklerna I–II, Stockholm 
1912 & 1914.  
Henrik Schück, Erik Sjöqvist, Torgil Magnuson: Rom. En  
vandring genom seklerna I–II, Stockholm 1949 & 1956.

Verket Rom. En vandring genom seklerna – publicerat i två delar, vid 
två tillfällen (del I 1912 och 1949, del II 1914 och 1956) – skrevs 
ursprungligen av den inflytelserike och produktive litteraturhisto-
rikern Henrik Schück (1855–1947) professor i litteraturhistoria i 
Lund och i Uppsala (1890–1898 respektive 1898–1920), samt leda-
mot av Svenska Akademien från 1913. De två volymerna revidera-
des efter andra världskriget: den första delen 1949 av arkeologen 
Erik Sjöqvist (1903–1975), föreståndare för Svenska Institutet i  
Rom (1940–1948); den andra delen 1956 av konsthistorikern  
Torgil Magnuson (1922–2015). Schücks två böcker om Rom var 
såväl inflytelserika som framgångsrika; de gavs även ut i en samlad 
volym 1923.

Den i stort sett kronologiska framställningen av Roms historia 
lutade sig i hög grad mot topografiska och arkeologiska rön, och 
kan i den meningen betraktas som en form av guidebok: en i viss 
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mening personlig kulturhistorisk vägledning till den ”eviga sta-
den”. Just därför att de inte skrevs som ett vetenskapligt bidrag till 
forskningsrön i klassisk arkeologi eller konsthistoria kunde böcker-
na användas som en introduktion till Roms historia och topografi 
som kunde nå en långt vidare läsekrets än dem som representera-
des av de båda ämnesfälten. Det är möjligt att det faktum att böck-
erna inte gjorde anspråk på att uttalat vara varken just arkeologiska 
eller konsthistoriska guideböcker var en av anledningarna till att de 
blev så pass framgångsrika, detta i kombination med att de nådde 
en relativt bred läsekrets. Genom staden Roms topografi presente-
rade Schück en auktoritativ framställning av utvecklingen av en ar-
kitektonisk och konsthistorisk kanon. Denna framställning omar-
betades sedan efter andra världskriget av Sjöqvist och Magnuson.

Den stad som Schück skrev om innan första världskrigets ut-
brott var i flera avseenden förändrad efter den italienska fascis-
mens fall och andra världskrigets slut, inte minst i arkeologiskt 
och topografiskt hänseende. Stadens nya anleten efter fascisternas 
många ingrepp i stadsbilden och de flerfaldiga nya arkeologiska 
rönen behövde inkorporeras i texten för att den skulle kunna för-
bli aktuell och relevant för samtida läsare. Detta var anledningen 
till uppdraget som förmedlades genom Svenska Akademien till 
Erik Sjöqvist efter krigsslutet: Schücks bok behövde uppdateras, 
utan att för den skull förlora sin stil och karaktär. Sjöqvist utförde 
detta arbete under sina två sista år som föreståndare i Rom, inn-
an han antog erbjudandet som handsekreterare åt först kronprins, 
sedan kung Gustaf VI Adolf 1949–1951, ett uppdrag som Sjöqvist 
innehade innan han blev ordinarie professor i Princeton. Den an-
dra av Schücks två volymer, den som behandlade medeltiden och 
renässansen, reviderades i huvudsak av Magnuson (delvis i samar-
bete med Sjöqvist), som i drygt trettio år ansvarade för den årli-
ga kursen i konsthistoria vid Svenska Institutet i Rom, sedermera 
professor och institutets vice direktör.
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De efterkrigstida reviderade upplagorna av Schücks böcker om 
Rom lyckades i mångt och mycket behålla litteraturhistorikerns 
personliga litterära stilgrepp och tonfall, till priset av ett emellanåt 
närmast schizofrent författarjag: ”jag” är tänkt att representera i 
princip Henrik Schück i utgåvorna 1949 och 1956. Bortsett från 
det faktum att Schück vid det laget var avliden, skapar det en nå-
got märklig situation gentemot de två övriga författarna: Sjöqvist 
och Magnuson blir anonyma delröster i detta större ”jag”, ett slags 
kulturhistoriskt övermänsklig varelse som har rest till och vistats i 
Rom både innan staden blev huvudstad i den moderna staten Ita-
lien (1870) och under 1950-talets ”dolce vita”-uppvaknande efter 

Porträtt av Henrik Schück (1855–1947)  
(Uppsala universitetsbibliotek,  
Sv.portr.saml.)
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fascismens och krigets törnrosasömn. Det böckerna gör, oavsett 
vilken upplaga det rör sig om, är att auktoritativt guida läsaren 
genom Roms historia och topografi, dock ständigt till det Rom 
som en gång var, inte till den samtida, moderna staden. Genom 
denna ”vandring genom seklerna” leder författaren, eller författ- 
arna, försiktigt läsaren framåt. Med mild men fast hand får man 
ta del av staden Roms kulturhistoriska utveckling, eller odling, som 
Schück förmodligen tidstypiskt skulle ha uttryckt saken. Stadens 
moderna gestaltning och logistiska utmaningar visas ingen direkt 
hänsyn. ”Vandringen” ledsagas inte av förslag på itinerarier, vand-
ringsrutter eller av någon som helst praktisk information till den 
moderna resenären. 

Rom. En vandring genom seklerna representerar en specifik text- 
kategori, symptomatisk för staden Roms speciella status i väs-
terländsk arkeologisk och konsthistorisk kanon, samt för den 
gradvisa professionaliseringen av den klassiska arkeologin och av 
konstvetenskapen under 1800-talet och första halvan av 1900-ta-
let. Anledningen till den reviderade upplagan efter andra världs-
kriget kan ha varit böckernas popularitet och genomslagskraft i 
samband med en annan viktig faktor: turismens genomslag under 
1900-talet i breda samhällsskikt. Med uppkomsten av järnvägen, 
arbetstidsreglering och fenomenet semester hade en ny potentiell 
marknad skapats för en dylik vägledning genom Roms historia, 
antingen som förberedande inspirations- och studiematerial, eller 
som en kulturhistorisk ledsagare in situ.

Verket kan med andra ord betraktas som en auktoritativ ”gui-
de”, eller som en deskriptiv vägledning till olika former av kanon, 
av såväl arkeologisk, arkitektonisk, topografisk som konsthistorisk 
karaktär. Vägledningen är kronologisk, med illustrativa topogra-
fiska exempel på historisk utveckling; den är dock inte primärt to-
pografisk eller regionbaserad i sitt upplägg. Vissa käpphästar åter-
kommer i narrativet. Schück var mer intresserad av antikens och 
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Omslag till första utgåvan av Rom. En vandring genom seklerna 
(Uppsala universitetsbibliotek, Sv. Top. Fol.)
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renässansens Rom än av den medeltida staden, som får en överlag 
relativt styvmoderlig behandling i de tidiga utgåvorna. Den ef-
terkrigstida utgåvan ger såväl senantiken som medeltiden en mer 
prominent position i narrativet. Ett starkt drag av nostalgi präglar 
verket som helhet: nostalgi för påvestaden, för det Rom som var, 
nästan oavsett när det var. I övergången från påvestaden till hu-
vudstaden 1870 skildrar böckernas författare sammanfattningsvis 
hur det ofta var bättre förr, åtminstone i Rom. ”Förr” kan förvisso 
tänkas vara en avlägsen forntid, men behöver inte nödvändigtvis 
vara alls särskilt länge sedan.
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Den svenska Baedeker

Carina Burman

Ellen Rydelius: Rom på 8 dagar, Stockholm 1927.

Ellen Rydelius (1885–1957) var Uppsalastudentskan som blev pro-
fessionell resenär och hela Sveriges stöd på utlandsresan. Ändå 
var det inte alls meningen från början. Hon studerade moderna 
språk med goda betyg (trots att hon ägnade sig åt ett synnerligen 
aktivt studentliv) och hade tänkt fortsatta studierna åtminstone 
till licentiaten. Efter sin kandidatexamen 1907 läste hon vid uni-
versitetet i Kazan, beläget i nuvarande Tatarstan och bra långt från 
Uppsala. Detta skedde vid en tid då utlandsstudier var ovanliga 
och utbyten inte förekom. Efter bara några månader dog dock 
hennes far, familjen kom på obestånd och Rydelius fick avbryta 
studierna för att söka arbete. Tjugotre år gammal började hon ar-
beta som journalist. Hon var vid både Dagens Nyheter och Svenska 
Dagbladet, men medarbetade också i damtidningar som Idun och 
Bonniers Veckotidning. Snart började hon också extraknäcka som 
översättare. Framför allt tolkade hon de stora ryska författarna 
– däribland Dostojevskij och Gorkij – men översatte också verk 
från engelska, tyska, franska och italienska.

Efter äktenskap, barnafödande och skilsmässa tröttnade Ryde-
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lius på det dystra livet i Sverige och flyttade till Rom med dotter 
och skrivmaskin. ”Jag har aldrig ångrat det”, berättar hon i me-
moarerna Leva randigt (1951). Romvistelsen ledde till en ny karriär. 
Goda vänner uppmanade Rydelius att skriva en guidebok över den 
eviga staden, och efter hemkomsten hösten 1925 lyckades hon in-
tressera Albert Bonniers förlag att ge ut den. Sommaren 1926 åkte 
hon tillbaka till Rom för ytterligare studier av staden, och första 
upplagan av Rom på 8 dagar utkom våren 1927. 

Rom på 8 dagar var den första moderna svenska guideboken. 
Programmet går från måndag till måndag, och till skillnad från 
äldre svenska guideböcker behandlar den inte bara sevärdheter. 
Rydelius resenärer förväntas inte endast intressera sig för Colosse-
um och Pantheon, utan också för shopping och nattklubbar. Varje 
dag leder hon dem till lämpliga caféer och restauranger. Maten 
ägnas över huvud taget stort utrymme. Rydelius var passionerat 
intresserad av mat, vilket märks på entusiastiska beskrivningar av 
det italienska köket, och längre fram skulle hon också publicera 
kokböcker. 

Boken blev en stor framgång och kom i ständigt nya uppla-
gor – mellan 1927 och 1957 utkom tio upplagor, och ytterligare 
en starkt reviderad upplaga kom postumt 1963. Alla utom den 
tredje är omarbetade och ofta utökade, och omfånget växte rejält 
genom åren. Första upplagan (1927) är exempelvis på 204 sidor, 
fjärde upplagan (1938) på 287. Förändringarna handlar delvis om 
korrigeringar och kompletteringar, men framför allt speglas här 
staden Roms förändring. Här märker man också Rydelius väx-
ande nostalgi vid minnet av de medeltida kvarter, som försvann 
under Mussolinis rivningar, vägbyggen och friläggande av antika 
ruiner.

Skälen till bokens framgång var många. Säkert bidrog det 
behändiga formatet, men på dessa små sidor ryms också en god och 
kunnig vägledning till staden Rom. Rydelius gjorde inte anspråk på 
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att skriva någon allvetande guidebok av Baedekers typ – tvärtom 
distanserade hon sig från sådana. Säkert uppfattade läsarna 
dagsprogrammen och rekommendationerna av näringsställen 
som en hjälp på vägen. En viktig orsak till genomslaget var säkert 
också Rydelius egen stil – den är vardaglig och kan beskrivas som 
konversatorisk, som om en initierad kamrat visade oss runt i Rom. 
Ellen Rydelius är inte bara vår guide, utan också vår vän. 

Boken vänder sig till den välutbildade övre medelklass, som ut-
gjorde tjugotalets turist. Det är en bok avsedd för svenskar, och 
den inleds med att det romerska livet kontrasteras mot det svenska: 

Porträtt av Ellen Rydelius  
(1885–1957) ur Till Albert 
Bonniers förlags hundraårs-
jubileum 1837–1937:  
en krönika i bild,  
red. Åke Bonnier, 1937.
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Den första morgonen i Rom är det mycket troligt, att ni blir omilt väckt 
av vilda skrik, och ni rusar förfärad till fönstret för att se vad det är för 
blodigt drama, som utspelas på gatan. Antingen är det sifonmannen, 
som från sin vagn med A[c]qua minerale – mineralvatten – i röda och 
blåa sifoner hjärtskärande skriker Acqua, acqua! som om han höll på 
att förgås av törst i stället för att han har hundratals flaskor att sälja [...] 
eller någon annan liten episod i det romerska gatulivet, vars högröstade 
karaktär de första dagarna förvånar oss, barn av ett tystlåtet folk. 

Trots att Rydelius uttryckligt gjorde klart att hennes bok inte 
hörde till Baedekers släkt kom hon själv att få smeknamnet ”den 
svenska Baedeker”. Liksom Baedeker skulle nämligen Rydelius bli 
dominerande på bokmarknaden, i varje fall i Sverige. Under mel-
lankrigstiden publicerade hon elva böcker i den s.k. 8-serien, där-
ibland Paris på 8 dagar (1928), Berlin på 8 dagar (1929), 8 italienska stä-
der (1929), London på 8 dagar (1936) och New York på 8 dagar (1939). 
Efter andra världskriget reviderade hon böckerna och skrev yt-
terligare några, ibland i samarbete med dottern Ria Wägner, som 
var journalist, författare och till och med tv-kändis. Vid det laget 
hade andra skribenter – däribland Sigge Hommerberg – inspire-
rats av Rydelius, men livet ut behöll hon ställningen som Sveriges 
stora guideboksförfattare. Hon var också en flitig föredragshållare 
– själv kallar hon sig ”handelsresande i städer” – och följde våren 
1955 med på tidningen Allers resa till Italien.  Tidningen skriver: 
”Ute i Europa har Baedeker blivit ett begrepp. Man hänvisar till 
Baedeker, man hävdar att något är si eller så, ’för det står i Baede-
ker’. Här hemma arbetar vi med begreppet Rydelius.”

Rydelius var verksam som författare in i det sista. Hon dog 1 
april 1957, och året därpå kom hennes och dotterns två sista voly-
mer om Italien.
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Omslag till utgåvan från 1927 av Rom på 8 dagar (Uppsala universitetsbibliotek,  
Sv. Top. Utl.)
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Ett urval av Ellen Rydelius publikationer:
Rom på 8 dagar (10 uppl., Stockholm, 1927–1957) (senare Med Ellen Rydelius i 

Rom, 1954, 1957)
Paris på 8 dagar (Stockholm, 1928) (senare Med Ellen Rydelius i Paris, 1955)
8 italienska städer (Stockholm, 1929) (senare 17 italienska städer. Från Rapallo till 

Syrakusa, 1950)
Berlin på 8 dagar (Stockholm, 1929)
Prag – Wien – Budapest på 3 x 8 dagar (Stockholm, 1935)
London på 8 dagar (Stockholm, 1936)
Lund på 12 timmar (Stockholm, 1937)
New York på 8 dagar (Stockholm, 1939)
Billiga dagar i franskt kök. I samråd med A. Beloborodoff (Stockholm, 1940)
Billiga dagar i italienskt kök (Stockholm, 1941)
Rysk mat. I samråd med A. Beloborodoff (Stockholm, 1945)
Leva randigt (Stockholm, 1951)

Om Ellen Rydelius:
Carina Burman, Vi romantiska resenärer. Med Ellen Rydelius i Rom (Stockholm, 

2016)
Dag Hedman, ”På 8 dagar. Om Ellen Rydelius och hennes resehandböcker”, 

Tidskrift för litteraturvetenskap 1999:3–4, 129–146.
Dag Hedman, ”Rydelius (-Wägner), Ellen Viktoria”, Svenskt biografiskt lexikon 

31 (2000–2002)
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Appendix 1:  

Itinerarierna genom Trastevere

En av guidebokens främsta uppgifter är att organisera sitt material 
i för läsaren hanterliga och tilltalande avsnitt. Ibland är guidebo-
kens innehåll kronologiskt eller stilhistoriskt indelat, men oftast är 
det topografin som får avgöra. Den som har guideboken i sin hand 
skall helt enkelt på ett praktiskt och tidsbesparande sätt kunna 
ta sig runt och se så mycket som möjligt inom en given tidsram, 
och detta vill guideboken underlätta genom att konstruera rutter, 
dagsturer, promenadstråk och vandringsleder.

I Topos och Topografi-projektet är det främst tre guideböcker som 
skiljer ut sig ur den aspekten: Einsiedeln-handskriften med tio 
rutter genom Rom, Fioravante Martinellis Roma ricercata med tio 
giornate (dagsturer) och Rydelius Rom på 8 dagar, som redan i själva 
titeln meddelar vad det är frågan om.

Som belysande exempel har vi här valt att illustrera hur de tre ver-
ken behandlar stadsdelen Trastevere. Den är lätt avgränsad som 
område genom sin position på andra sidan Tibern, och brukar även 
ur andra aspekter framställas som ovanligt enhetlig genom sin prä-
gel av pittoreska medeltidskvarter och egensinniga invånare.

Einsiedeln-handskriftens itinerarier utgår nästan alla från en 
stadsport och slutar vid en annan stadsport; de utgör alltså en 
linje från punkt A till punkt B. Martinellis turer är istället utfor-
made som en rundvandring där början och slut brukar vara via 
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dell’Orso strax norr om piazza Navona, eftersom de flesta resenä-
rer på Martinellis tid hade sitt boende där. Rydelius rör sig mera 
fritt genom staden, genomkorsar flera stadsdelar, och tar ofta till 
droskans hjälp för att förflytta sig snabbare.

Einsiedeln-handskriftens rutt (markerad i rött på kartan) genom-
korsar Trastevere på genast möjliga väg. Från stadsporten uppe 
på Gianicolokullen passeras kyrkan S. Pietro in Montorio (där det 
vid handskriftens tid endast fanns en liten Petrus-helgedom); ned-
anför kullen passeras de tre stora kyrkorna i stadsdelen: S. Maria 
in Trastevere, S. Crisogono och S. Cecilia – alla tre idag imposan-
ta medeltidskyrkor av främst 1100-talskonstruktion. Den pilgrim 
som följde Einsiedeln-rutten besökte de mer modesta 700-tal-
svarianterna av de tre kyrkorna. I S. Crisogonos krypta kan man 
än idag se suggestiva rester av de medeltida fresker som prydde 
700-talskyrkans väggar. Längs dagens via della Lungaretta leder 
itinerariet så småningom fram till bron över Tibern – under med-
eltiden den så kallade Pons Maior, Stora Bron, som idag står kvar 
som ett ensamt brovalv mitt ute i floden och har ersatts av den 
moderna Ponte Palatino. Einsiedelns rutt följer intressant nog de 
äldsta vägarna genom Trastevere, och den gamla förbindelselän-
ken från de etruskiska städerna norr om Rom ner till vadstället 
vid Tibern och boskapsmarknaden vid Forum Boarium på andra 
sidan floden. Också de andra turerna i handskriften har nästan 
alltid antika vägar som grund – på så sätt kan vi se hur den medel-
tida stadsbilden i stort sett formades som en spegelbild av antikens 
genomfartsleder i en obruten kontinuitet. 

Fioravante Martinelli rör sig förbi delvis samma platser, men 
enligt ett annat upplägg (markerat i lila på kartan). Efter att ha 
börjat borta vid via dell’Orso och korsat floden vid Castel S. Ang-
elo, gör han en avstickare upp på Gianicolos sluttning för att se 
kyrkan S. Onofrio där poeten Torquato Tasso ligger begravd.  
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Sedan fortsätter han längs via della Lungara i Trasteveres norra 
del förbi bland annat palazzo Riario (sedermera drottning Kris-
tinas romerska hemvist och då omdöpt till Corsini). Sedan är det 
dags att klättra upp på Gianicolo igen, den här gången för att se 
S. Pietro in Montorio. Ännu en liten omväg blir det förbi den 
lilla kyrkan S. Maria della Scala, innan Martinelli tangerar Ein-
siedeln-handskriftens väg vid S. Maria in Trastevere. Men istället 
för att fortsätta längs via della Lungaretta, som den medeltida 
pilgrimen, gör Martinelli så ytterligare en rundtur till Trasteveres 
södra delar och kyrkorna S. Cosimato och S. Francesco a Ripa. På 
tillbakavägen får hans läsare till sist se S. Cecilia och S. Crisogono, 
innan det är dags att återvända hem till via dell’Orso över renäs-
sansbron Ponte Sisto.

Vad har då Ellen Rydelius valt ut åt oss i Trastevere?
Faktiskt är stadsdelen lite styvmoderligt behandlad i de första 

upplagorna, men från 1938 och framåt får den större utrymme. I 
den nionde upplagan från 1958 startar Rydelius sin tur (markerad 
i gult) vid Porta Settimiana och restaurangen Checco er Carettiere, 
som fortfarande finns kvar idag – ett typiskt Rydeliuskt drag är 
att ge matställen och barer stort och engagerat utrymme. Därefter 
går vi i motsatt riktning mot Martinelli för att nå Palazzo Corsi-
ni, vänder tillbaka för att se S. Maria della Scala, och får sedan 
uppleva ”Trasteveres mest karakteristiska och smutsigaste kvarter 
– Piazza S. Egidio, Vicolo del Cinque [...] Via della Peliccia, Via 
della Paglia och Piazza dei Renzi”. Intressant nog är Rydelius här 
delvis i Einsiedeln-handskriftens regioner – den rekonstruerade 
rutten där följer delvis just via della Paglia. Och typiskt nog är det 
de medeltida kvarteren som på Rydelius’ tid präglades av såväl fat-
tigdom som pittoreskt folkliv. Som traditionen bjuder tar Rydelius 
slutligen sin läsare till S. Maria in Trastevere och längs via della 
Lungaretta vidare mot S. Cecilia. Som representant för moderna 
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tider lämnar Rydelius Trastevere med buss från Viale Trastevere. 
(Rydelius 1954, 158ff)

Vi kan alltså se att det råder en relativt stor samstämmighet mellan 
de tre texterna beträffande Trasteveres sevärdheter. Einsiedeln- 
handskriften behandlar de viktigaste medeltida landmärkena 
längs den mest effektiva färdvägen; Martinelli har, i sina fromma 
syften, flest hållpunkter i form av kyrkor, och gör flera omvägar 
upp och nedför Gianicolokullen för att få med alla, medan Ry-
delius gör ett snävare urval men å andra sidan bidrar med såväl 
folkliv och restauranger. Målgruppen för och avsikten med de tre 
texterna formar alltså vilka monument som väljs ut och vilken väg 
vi skall ta för att se dem. Den som önskar kan än idag följa alla tre 
varianterna, och uppleva romerska monument från tre tidsåldrar 
med nutida ögon.
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Appendix 2:  

Colosseum i guideböckerna  
genom tiderna

I Einsiedeln-itinerarierna passeras Colosseum endast vid ett till-
fälle, under rutt nummer 8, som följer den medeltida påvliga pro-
cessionsvägen från Ponte S. Angelo till S. Giovanni in Laterano. 
Byggnaden betecknas här mera anonymt som Amphitheatrum, am-
fiteatern, och passeras på resenärens vänstra sida. 

Nästa gång vi träffar på byggnaden är hos Andrea Palladio i 
mitten av 1500-talet, där vi får kortfattad och korrekt informa-
tion: Colosseum byggdes av kejsar Vespasianus, och har fått sitt 
namn från kolossalstatyn av Nero som fanns här under antiken. I 
Colosseum hölls gladiatorkamper och djurhetsningar – fem tusen 
vilda djur slaktades här under dess invigning. Bara hälften av den 
ursprungliga strukturen i travertin är bevarad; på utsidan är am-
fiteatern rund och på insidan oval. Byggnaden är nästan lika hög 
som Caelius-kullen intill, och den rymde 85 000 sittande åskådare. 
(Vaughan Hart & Peter Hicks, Palladio’s Rome, 2009, s. 34)

Barockens tidevarv intog en mera ambivalent ställning till Colos-
seum. Å ena sidan var monumentet ett av de mest intakta och 
storslagna byggnaderna från den romerska antiken. Å andra siden 
rös man vid tanken på de kristna martyrerna som blivit avrättade 
på arenan. Under den katolska motreformationen var det därför 
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en paradoxal uppgift att prisa ett monument som symboliserade 
förföljelserna av de kristna. Men att vilja formulera just denna pa-
radox är typiskt för barocken, och tydligt i Giacomo Lauros Anti-
quae Urbis Splendor. Lauro framställer Colosseum rekonstruerat till 
sin antika prakt, men samtidigt har han skurit ut och avlägsnat en 
fjärdedel av den runda byggnaden, som om den var en tårta, och 
så blottlagt arenans inre. Ingreppet är en abstraktion som ger en 
blick in i konstruktionen, men som också påminner oss om att 
amfiteatern aldrig kan bli ”hel” igen, utan lever vidare bara i ett 
tillstånd som demonterats och berövats sin funktion. I tomrum-
met efter den borttagna delen låter Lauro ett par herrar spatsera, 
och han låter växter frodas på ruinen för att poängtera den gud-
fruktiga guideboksillustratörens triumf över hednisk orätt.   

Även för Fioravante Martinelli betydde kopplingen till de 
kristna martyrerna mer än det överväldigande intrycket av själ-
va monumentet i sig: ”I er åsyn har ni Titus Vespasianus mest 
storslagna amfiteater, kallad Colosseum, mer känd för de troféer 
som de heliga martyrerna vann där än för byggnadens förträfflig-
het.” Kuriöst nog lägger han sedan ut texten om just byggnadens 
struktur, och fokuserar särskilt på de många hål ”som ni kan se” 
i amfiteaterns yttre murar, där metallkrampor suttit som hållit 
samman travertinblocken, och anger några textkällor för detta 
bruk. Så berättar han att det sägs vara Theoderik – Roms ostro-
gotiske härskare i början av 500-talet – som först givit det ro-
merska folket tillåtelse att använda sig av stenar från det förfallna 
monumentet, och att därefter påven Paulus II använt byggnads-
material från Colosseum till palazzo Venezia, kardinal Riario till 
Cancelleriapalatset, och kardinal Farnese (senare påven Paulus 
V) till sitt palats på piazzan med samma namn. Precis som hos 
Lauro får vi således följa ett nästan rituellt nedmonterande av 
Colosseum, medan Martinellis typiska guidande tilltal är märk-
bart i formuleringar som ”ni ser” – här är meningen verkligen att  
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läsaren skall stå framför byggnaden. (Roma ricercata 1662, ss. 84–85) 
 I Baedeker har Colosseum två stjärnor – fattas bara annat! ”Den 
största av alla teatrar och en av de mest betydelsefulla byggna-
derna i världen”, slår boken fast – vi ser alltså att amfiteatern vid 
denna tid befäst sin plats som odiskutabelt underverk och must-
see för varje resenär. Martyrernas blod får en mera undanskymd, 
om än bevarad, plats i beskrivningen, men det som dominerar 
redogörelsen är varje upptänkligt mått och varje siffra som kan 
förknippas med byggnaden: omfång, längdaxel, höjd, kapitäl, 
arkader och pilastrar. Det är som om Palladio i en moderniserad 
version varit där och omsorgsfullt mätt upp byggnaden åt oss. 
Palladios uppgift om 85 000 åskådare korrigeras här till omkring  
40 000–50 000 åskådare. Men så kommer, i sista meningen, 

Colosseum. Teckning av Gustaf af Sillén, 1788. 
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plötsligt ett inslag av 1800-talsromantik in i bilden: ”Ett 
obeskrivligt intryck gör Colosseum kvällstid vid månljus – först 
då kommer dess enorma ruin riktigt till sin rätt.” Även den kor-
rekte Baedeker lät alltså till sist förnuftet besegras av känslan.  
(Baedeker, Italien von den Alpen bis Neapel 1926, ss. 299–300)

Henrik Schücks verk, Rom. En vandring genom seklerna, skiljer 
ut sig från övriga guider som skildras i denna katalog genom sin 
praktik att verkligen låta seklerna överlappa varandra i ett genom-
siktligt skiktverk. Mötet mellan antiken och medeltiden, liksom 
senare perioder, är ett genomgående tema hos Schück, så även 
beträffande Colosseum. ”Efter att ha tjänstgjort såsom hyreska-
sern och såsom bostad åt ätten Frangipane kom amfiteatern på 
1300-talet i ’det romerska folkets’ ägo, då man bl. a. använde are-
nan till tjurfäktningar; sedan skänktes den i slutet av samma år-
hundrade till Sancta Sanctorums brödraskap, vilket här inrättade 
ett sjukhus, ett nunnekloster och det på Piranesis stick synliga 
kapellet S. Maria della Pietà. Ovanför lades en skådebana, på vil-
ken passionsspel uppfördes ända in på 1600-talet, och ännu i vår 
tid har Colosseum – där så många kristna enligt traditionen lidit 
martyrdöden – varit en omtyckt vallfartsort.”. (Schück & Sjöqvist, 
Rom. En vandring genom seklerna 1949, ss. 124–125)

Av vår svenska Baedeker, slutligen, Ellen Rydelius, samman-
fattas Colosseum som både monument och symbol. Omslaget till 
Rom på 8 dagar pryddes i alla utgåvor fram till 1951 av Colosseums 
silhuett. ”Världens största teater, som aldrig blivit överträffad i 
fråga om dimensioner och imposant verkan”. Kända fakta pre-
senteras nogsamt, innan Rydelius övergår till att excellera i dra-
matisk känsla. ”Denna byggnad har sett många tragedier.” Invig-
ningens djurslakt var kanske den oskyldigaste, hävdar Rydelius, 
och framhäver de kristna martyrernas blod och suckarna hos de 
judiska krigsfångar som tvingats bygga arenan. ”Återvänd hit en 
kväll – allra helst en månskenskväll”, manar hon, för att läsaren då 
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för sin inre syn skall kunna framkalla den antika arenan fylld av 
”skådelystna romare”. Rydelius avslutar med att citera medeltids-
författaren Beda Venerabilis, som är upphovsman till sentensen: 
”Så länge Colosseum står, skall Rom bestå. När Colosseum faller, 
skall Rom falla. Och med Rom hela världen...” (Rom på 8 dagar 
1948, ss. 120–122)

Än idag visas Colosseum i månsken – La luna sul Colosseo, och 
än idag förundras och förfäras dess besökare kanske mer än vid 
något annat av Roms monument.
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