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1. Inledning 
 
Enligt vad geografin lär oss går Europas gräns vid Gibraltar sund, enligt vad vår resa lärde oss går 

den vid Pyrenéerna.1 

 

När Olof Enckell och Åke Claesson reser runt i Spanien och Andorra år 1932 skildras färden som en resa 

mellan centrum och periferi, där gränserna mellan dessa världar ständigt tolkas och omtolkas. För dem 

framträder gränsen mot Europa först i detta möte med de andra.  

I sin undersökning av broschyrer och resekataloger om Spanien från 1950-talet uppmärksammar 

idéhistorikern Klas Grinell att ordet Europa inte förekommer i dessa, trots att de geografiska platser de 

behandlar tillhör Europa. Livet som glimtar förbi i det man här kallar Södern ser ut att handla om en 

imaginär plats mellan Europa och Orienten.2 

Också litteraturvetaren Arne Melberg konstaterar i sin analys av resor som självporträtt, att Spanien 

tidvis inte förstås som en del av Europa. Med utgångspunkt i den nederländska författaren Cees 

Nootebooms arbeten visar Melberg hur denne uppfattar Spanien som ett land fästat vid kontinenten men 

inte tillhörande det. Därigenom framställer Nooteboom också sig själv som tillhörande en kontinent som 

särskiljer sig från denna söder.3  

Europa tycks således under 1900-talet ha haft en ambivalent inställning till södra Europa och vad det har 

förståtts som. I denna studie vill jag undersöka dessa framställningar av södra Europa i den 

svenskspråkiga litteraturen. Jag har valt att analysera tre reseskildringar från Spanien och Andorra, 

samtliga från 1930-talets första hälft. Med det annalkande spanska inbördeskriget som fond, skildrar 

dessa verk Spanien och Andorra som delvis outforskade länder under förändring. Mellankrigstidens 

öppnare politiska klimat hade underlättat resandet i Europa och ledde under 1920- och det tidiga 30-talet 

till ett ökat resande bland annat till södra Europa. Under samma period tar nyhetsjournalistiken större 

plats och rapporter i form av reseskildringar blir ett påtagligt inslag i vardagen, då författare och 

journalister ville se de delar av världen som nu var möjliga att nå.4 

Många resenärer, i likhet med Enckell och Claesson ovan, uppfattade infärden in i Spanien och Andorra 

som att passera mer än en gräns, inte endast den konkreta, utan också en mental gräns mellan Europa och 

                                                
1	Olof	Enckell	och	Åke	Claesson,	Falska	trubadurer,	Helsingfors:	Söderström	&	C:o,	1932,	s.	24.		
2	Klas	Grinell,	Att	sälja	världen.	Omvärldsbilder	i	svensk	utlandsturism,	Göteborg:	Acta	Universitatis	Gothoburgensis,	2004,	s.	
90.	
3	Arne	Melberg,	Resa	och	skriva:	En	Guide	till	den	moderna	reselitteraturen,	Göteborg:	Daidalos,	2005,	s.	110.	
4	Britt	Hultén,	Förändra	verkligheten!	Det	sociala	reportaget	från	Zola	till	Zaremba,	Stockholm:	Ordfront,	1995,	s.	13-14.	
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Orienten. Gränspasseringen framställs också oftast som ett möte mellan väst och öst, centrum och 

periferi, och det moderna och det omoderna. Turismen gör ett intåg i reseskildringarna, samtidigt som det 

i och med spanska inbördeskrigets utbrott sker en förskjutning av det som senare kommer att utmärka 

skildringarna av Spanien. Det exotiska Spanien blir ett krigets Spanien. 

 

1.1 Syfte och frågestäl lning 
 
Syftet med denna studie är att visa hur resenärernas framställningar av Spanien och Andorra som de 

andra återspeglade en viss förståelse av det moderna och vidare reproducerade bestämda självbilder. 

Studien vill visa hur resenärens koloniala blick kan rikta skildringen av Spanien, ett land som under den 

här tiden självt bedrev ett kolonialkrig i Afrika, genom en framställning av gränspasseringen inte endast 

som ett möte mellan väst och öst utan framför allt mellan det moderna och det omoderna. Därmed vill 

studien bidra med en utvidgad förståelse av det postkoloniala perspektivet på områden som inte 

uppfattades som kolonier och samtidigt uppmärksamma hur det moderna som självbild framträder genom 

konstruktionen av de andra. Min studie handlar om gränsernas betydelse för denna reproduktion av det 

moderna som självbild och hur framställningar befäste och skapade förskjutningar i förståelsen av 

platser. Genom att undersöka vilka gränser konkreta eller imaginära resenären överskrider, analyserar jag 

de framställningar av det moderna som man därigenom reproducerar. Analysen kommer därmed att 

fokusera på följande frågor: 

1) Vilka gränser, konkreta eller imaginära, överskrider resenären? 

2) Vilken bild av de andra reproducerar gränsen och gränsöverskridandet? Vad säger 

gränsöverskridandet om de andra?  

3) Vilka framställningar av det moderna reproduceras därigenom? 

1.2 Material  

Mitt källmaterial består av tre reseskildringar som publicerades mellan åren 1932–1935. Dessa är Spansk 

odyssé (1932) av Josef Kjellgren, Falska trubadurer (1932) av Olof Enckell och Åke Claesson, Iberiska 

dagar och nätter (1935) av Maths Holmström. Verken uppvisar vissa likheter då de är samtida och tar sin 

utgångspunkt i ett gemensamt socialt och historiskt sammanhang, men det förekommer också betydande 

skillnader, främst när det gäller verkens litterära form och stil. De utgår ifrån skilda perspektiv; medan 

Kjellgrens skildring delvis är att jämställa med ett socialt reportage, är Holmströms och Enckells 

framställningar kåserande äventyrsskildringar som framförallt lyfter fram det exotiska i det främmande. 

Detta påverkar vidare vilka skiljelinjer de väljer att fokusera på och vilka föreställningar om de andra de 
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reproducerar. De har således likheter i tid och rum, men också betydande skillnader gällande 

framställningen och vilken läsare man vänder sig till. 

Materialet har valts utifrån de skilda roller som resenären tilldelas i var och ett av dessa verk, och hur 

detta skiftar den blick med vilken denne ser på landskapet och förstår och presenterar gränserna.  

 

1.3 Teori  och metod 

Genom att använda mig av ett postkolonialt perspektiv vill jag undersöka hur imaginära gränser och 

därmed bilden av de andra framträder i dessa reseskildringar. Jag utgår ifrån den utvidgade förståelsen av 

postkolonialism som ett perspektiv som inte uteslutande tillämpas på relationer mellan kolonisatör och 

den koloniserade, utan också kan användas för att undersöka maktstrukturer och processer i olika 

berättelser och sammanhang där framställningar av de andra bidrar till att fastställa vissa självbilder.5  

Den teoretiska ansatsen kommer främst att ta avstamp i den tes som presenteras av Mary Louise Pratt i 

Imperial Eyes (1992). Här undersöker hon de europeiska reseskildringarnas betydelse för den europiska 

självbilden och visar hur dessa genom sin skildring av ickeeuropeiska delar av världen, för europeiska 

läsare, skapade det hon kallar ”övriga världen” under imperiernas tidsålder. Jämförelserna med ”övriga 

världen” skapade en europeisk självbild som fortfarande är bärande för förståelsen av gränser.6 Jag 

kommer vidare att utgå ifrån Klas Grinells tolkning att Orienten så som en imaginär plats även kan 

erfaras inom det geografiska område som vi kallar Europa.7 

För att utveckla och komplettera förståelsen av reseskildringens form och hur den kan analyseras 

använder jag mig vidare av Arne Melbergs Resa och skriva en guide till den moderna reselitteraturen 

(2006). Han utvidgar det han kallar reselitteraturens ramar och menar att reseberättelserna kan lära oss 

något om den konkreta gränsen som en förutsättning för den imaginära och hur de spelar på vårt behov 

av gränser och att kunna överskrida dessa.8  

Gränser framträder oftast i mötet mellan det bekanta och det outforskade. Pratt argumenterar  

att resenärens blick på det landskap den skildrar, varierar beroende på den roll denne har tilldelats eller 

valt åt sig. För att analysera och synliggöra de gränser som framträder i mitt källmaterial har jag valt att 

utgå ifrån några av de begrepp som hon introducerar för att illustrera och analysera mötet mellan 

resenären och det okända, resenärens skilda roller och det seende de medför.  

En term som Pratt genomgående återkommer till är ”contact zone”. Den beskriver det rum där olika 

subjekt, som i geografiskt och historiskt avseende betraktas som separerade från varandra, inbegrips i 

                                                
5	Ania	Loomba,	Colonialism/Postcolonialism,	London:	Routledge,	1998,	s.	xi-20.	
6	Mary	Louise	Pratt,	Imperial	Eyes.	Travel	Writing	and	Transculturation,	London:	Routledge,	1992,	s.	6-7.	
7	Grinell	2004,	s.	79.	
8	Melberg	2006,	s.	172.	
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möten. Subjekten konstitueras i och genom sina relationer till varandra i dessa möten, som är 

sammankopplade med ojämlika maktrelationer.9  

Vidare tilldelar Pratt resenären ett antal roller som denne intar och kan växla mellan i reseskildringar. 

Resenären som erövrare och reseskildringen som en överlevnadsframställning betecknar Pratt ”The 

Monarch of all I Survey”.10 I denna form av skildringar beskrivs hur resenären efter diverse uppoffringar 

och ansträngningar, väljer ut en plats som värderas och estetiseras innan han erövrar platsen med sitt 

seende. Seendet blir en belöning som genom beskrivningen vittnar om och värderar händelsen, med 

andra ord resenärens erövring av platsen. Pratt argumenterar att den estetiserande och meningsskapande 

skildringen frammanar en scen och blir därmed ett uttryck för den dominerande blicken på scenen.11  

Resenären som förbättrare och dennes blick betecknar Pratt ”The Improving eye”. Det representerar den 

europeiska blick som söker efter det som är outvecklat i ett disponibelt landskap. Här värderas individer i 

termer av deras potential till utveckling och genom resenärens blick skiljs landskapet från människorna 

och definieras snarare i relation till förståelsen av det europeiska som utvecklat och överlägset.12  

Paradoxalt nog kan också resenären anta rollen av icke-erövraren eller den seende, ”the seeing-man”. I 

termer av ”Anti-conquest” kan resenären framträda som europén med goda intentioner, den som inte 

erövrar utan tar del av. Likväl tillhör blicken resenären och fastställer den europeiska hegemonin genom 

att skildra olikheter så som avvikelser från det normala, fastslår Pratt.13  

Med hjälp av dessa skilda roller kommer jag att analysera det landskap resenären och dennes blick 

frammanar och hur gränser vidare framträder genom det. Analysen kommer vidare att genomföras 

genom en närläsning och undersökning av tematiska motsatspar eller dikotomier som framträder i 

källmaterialet. Motsatsparen som kommer att undersökas är väst och öst, centrum och periferi, samt det 

moderna och det autentiska.  

 

1.4 Tidigare forskning 

I tidigare forskning om reseskildringar betecknas dessa regelbundet som svårplacerade och av lägre 

status och det betonas att de ofta faller mellan olika genrer då de ansetts sakna tydliga gränser.14 Dessa 

faktorer kan också ses som en bidragande orsak till att forskningsfältet i jämförelse med andra 

forskningsfält är relativt begränsat. 

                                                
9	Pratt	1992,	s.	6.	
10	Ibid.,	s.	201-206.	
11	Ibid.,	s.	204.		
12	Ibid.,	s.	61.		
13	Pratt	1992,	s.	7.		
14	Margareta	Petersson,	Indien	i	svenska	reseskildringar	1950	-	75,	Lund:	Lund	University	Press,	1988,	s	9-19.	
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Inom litteraturvetenskapen valde man tidigt att studera reseskildringar av välkända författare. I denna 

tradition uppmärksammades främst Italien och ”The grand tour” som ett intressant område att undersöka. 

En viktig studie inom fältet var Drömmen om Italien. Italien i svenska resenärers skildringar från 

Atterbom till Snoilsky (1966) av Bengt Lewan där han undersökte vad resenärerna innehållsmässigt valde 

att skildra och vilken betydelse detta hade.15 

Längre fram och genom Edward W. Said och hans arbete om Orientalism gavs forskningen nya 

perspektiv där det visades hur maktrelationer konstruerades utifrån bilden av hur den andre framträdde.16 

Som tidigare påpekat och av särskilt vikt för min analys är Mary Louise Pratts studie Imperial Eyes: 

Travel Writing and Transculturation (1992). Med utgångspunkt i Saids tankar analyserar hon 

reseskildringarnas roll ur ett kritiskt maktperspektiv. Hon visar hur resenärerna i sina berättelser 

använder en diskurs om de andra, som också ideologiskt omskapar bilden av världen. Hennes arbete hade 

stor betydelse för tolkningen av reseskildringar i senare forskning om ämnet.  

Ett viktigt arbete ur svenskt perspektiv är Margareta Peterssons avhandling Indien i svenska 

reseskildringar 1950-75 (1988). Hon väljer att undersöka bilden av Indien ur ett både innehållsmässigt 

och berättartekniskt perspektiv och fokuserar på hur resenären skildrar platsen medvetet eller omedvetet 

utifrån egna normer och återkommande tankemönster. Petersson menar att också hennes texter ingår i en 

tradition av Saids tänkande och lyfter fram Pratts kritiska synsätt på reseskildringarnas roll. Peterssons 

studie har beröringspunkter med både Said och Pratt, men hon utelämnar samtidigt deras mer omfattande 

ideologiska kritik av västs framställningar av öst och väljer istället att framhålla hur bilden av Indien 

omvandlas genom förändringar i berättarnas texter.  

Peterssons tillvägagångssätt, att undersöka en plats under en begränsad tid och genom olika resenärers 

berättelser har också varit betydelsefull för min studie. Hennes inriktning på vikten av framförallt 

resenärens roll för textens utformning vidgar Pratts perspektiv och fungerar som ett alternativ för hur 

reseberättelser kan tolkas och analyseras. 

Arne Melberg vidgar också i Resa och skriva: En Guide till den moderna reselitteraturen (2010) bilden 

av vad reselitteratur kan vara, och visar hur den moderna reselitteraturen kan läsas och analyseras med 

nya metoder. Han lyfter framförallt fram gränsernas betydelse och vill omtolka och omförhandla 

litteraturens genrer och tidigare förhållningssätt till reseskildringar för att kunna finna nya betydelser i 

dessa. 

När det gäller tidigare forskning om författarna i mitt källmaterial är Josef Kjellgren den som det har 

skrivits mest om. I avhandlingen Arbetsglädje och gemenskapstro: En studie i Josef Kjellgrens 

författarskap till och med Människor kring en bro (1972) av Gerd Kvart, behandlas relationen mellan 

                                                
15	Margareta	Petersson,	Indien	i	svenska	reseskildringar	1950	-	75,	Lund:	Lund	University	Press,	1988,	s	9-19.	
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teknik och arbete i hans författarskap. Hur Kjellgrens syn på denna relation förändras och revideras i takt 

med samhällsutvecklingen analyseras vidare av Martin Kylhammar i Frejdiga framstegsmän och 

visionära världsmedborgare. Epokskiftet 20-tal – 30-tal genom fem unga och Lubbe Nordström (1994).  

Josef Kjellgren är också en av de författare som Åsa Risberg studerar i sin avhandling Diktarnas krig. De 

svenska författarna och spanska inbördeskriget (1986). Risberg analyserar här Kjellgrens politiska 

åsikter och hur de återges i hans skrivande, men också hur kriget påverkade hans senare dramatiska 

produktion. 

Olof Enckell är en av flera svenskspråkiga författare som studeras i ”Gränslandets österländskhet’ – Om 

svenskspråkiga reseskildringar från Valamo” (2008).17 Helena Bodin analyserar här hur svenskspråkiga 

skildringar beskriver och värderar den ambivalens och motsägelsefullhet som fanns i västeuropeiska 

möten med den ryskortodoxa kulturen. Olof Enckells liv och författarskap behandlas vidare av dottern 

Emelie Enckell i det populärvetenskapliga verket Olof Enckells liv. I centrum av en kulturepok (2015), 

dock berörs hans reseskildringar inte närmare. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                    
16	Edward	W.	Said,	Orientalism,	Stockholm:	Ordfront,	1993.	
17	Helena	Bodin,	”Gränslandets	österländskhet’-	Om	svenskspråkiga	reseskildringar	från	Valamo”,	i:	Gränser	i	nordisk	
litteratur	Vol	II,	Zilliacus	Clas,	Grönstrand	Heidi	och	Gustafsson	Ulrika	(red.),	Åbo:	Åbo	Akademis	förlag,	2008,	s.	670-677.	
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2. Bakgrund  
 
I följande avsnitt kommer jag att redogöra för författarna och deras bakgrund, samt reseskildring som 

genre. 

 

2.1.  Författarna 

Maths Holmström (1879-1947) var en svensk militär och författare. Han inledde sin militära bana som 

artillerist i det som senare skulle bli kustartilleriet. 1920-1922 tjänstgjorde han i franska armen och var då 

förlagd till Nordafrika. Tillbaka i Sverige avancerade han i graderna och var innan placeringen i reserven 

1935 överstelöjtnant. Holmström framträdde som föredragshållare och uppläsare i radio. Han skrev 

försvarspolitiska arbeten, reseskildringar och ungdomsböcker. Politiskt tillhörde Holmström 

Socialdemokraterna och medverkade med artiklar i Socialdemokraten.  

Åke Claesson (1889-1967) var en svensk skådespelare och sångare. Åren 1916-1920 arbetade han vid 

svenska teatrar i Finland. Under 1930-talet skrev han flera reseböcker, bland annat Falska trubadurer 

(1932), Den förtrollade trädgården (1934) om Spanien och Marocko och Makedoniska flöjten (1935) om 

Makedonien.  

Olof Enckell (1900-1989) var en finlandssvensk författare, kulturjournalist och senare forskare. Under 

1930-talet skrev han tre reseskildringar. I Falska trubadurer (1932) skildrade han Pyrenéerna, i 

Olivparadiset på banditernas ö (1934) Korsika och i De klagande vindarnas ö (1937) Irland.   

Josef Kjellgren (1907-1948) var en svensk författare, som debuterade som en av författarna i antologin 

Fem unga (1929). Kjellgren fick tidigt börja arbeta efter skolan och arbetade som eldare inom industrin 

och till sjöss. Hans skildringar i romaner och reportage gestaltar ofta arbete och kollektivets roll i detta. 

Kjellgrens debutbok På snålskjuts genom Europa (1930) är i likhet med Spansk Odyssé (1932) en 

skildring av en fotvandring genom Europa som han finansierade genom att skriva reportage och resebrev. 

I Spansk Odyssé utvecklar Kjellgren användandet av det sociala reportaget tillsammans med 

dokumentära noveller. 

 

2.2 Vad är en reseski ldring? 

Till en början betraktades reseskildringar främst som faktakällor. Här sökte man information om 

främmande länder och ansåg att reseskildringar spelade viss roll i samtidens och eftervärldens 
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kunskapsutveckling.18 Forskningen om reseskildringar har senare kommit att fokusera på vilka 

tankemönster dessa texter representerade och hur de återspeglade sin samtid. 

Margareta Petersson problematiserar vad som utmärker en reseskildring i sin avhandling Indien i svenska 

reseskildringar 1950-1975. Hon betonar vikten av att förstå en texts karaktär innan det bli möjligt att dra 

någon slutsats om de värderingar den representerar. Resor skildras enligt henne i en mängd 

genrebeteckningar som reseminnen, dagbok, resebok och dokumentärlitteratur. Då resereportaget och 

reseskildringen är de vanligaste genrebeteckningarna i hennes avhandling undersöker hon skillnaden 

mellan dessa och vad som särskiljer ett resereportage från en reseskildring. Dessa kan vara svåra att 

skilja åt då reportaget har sina rötter i reseskildringen och ofta övertagit reseskildringens bildspråk, 

komposition och struktur. Dessa likheter är något jag kommer att återkomma till när jag analyserar Josef 

Kjellgrens Spansk Odyssé (1932). 

Arne Melberg använder genrebeteckningen reselitteratur när han vill undersöka resorna i den litterära 

traditionen19, och hos honom vidgas studien till att även omfatta litteratur där resan är själva det som han 

kallar textens motor. Han behandlar reselitteraturens förhållande till litteraturen och menar att 

reselitteraturen är en frimodigare form för litteratur som rör sig över ett större fält, och som ger 

författaren oanade utrymmen för experiment och litterär utveckling. Hans studie inbegriper då även vad 

han kallar romanresor, till vilka han bland annat räknar Cora Sandels Alberte och friheten och Rainer 

Marie Rilkes Malte Laurids Brigges anteckningar.20 

För att precisera reseskildringens karaktär väljer Margareta Petersson att referera till reseskildraren 

Tomas Löfström som ger följande karakteristik av genren och menar att den behandlar: 

”- Ett geografiskt område. 

- En väg genom detta. 

- En resenär på denna väg.”21 

Arne Melberg väljer tre kriterier för att avgränsa sitt urval och definiera den moderna reselitteraturen: 

”- Det finns en resenär och en resa. 

- Resenären möter en värld. 

- Resan är också en litterär resa.”22 

Margareta Petersson argumenterar för att det finns fördelar med en uppdelning mellan reseskildring och 

resereportage, trots att det finns stora likheter mellan dessa och att texterna ofta ligger mycket nära 

                                                
18	Petersson	1988,	s.	10.		
19	Melberg	2006,	s.	10.	
20	Ibid.,	s.	13.	
21	Petersson	1988,	s.	12.	
22	Melberg	2006,	s.	32.	
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varandra. Hon betecknar ett resereportage som ett utforskande av främmande miljöer i vår närhet, medan 

reseskildringen utforskar för oss främmande länder.23  

De böcker jag har valt att analysera omfattas av både Tomas Löfströms och Arne Melbergs kriterier. 

Samtidigt har jag valt att benämna dessa genomgående som reseskildringar då jag tycker Margareta 

Peterssons avgränsning om ett utforskande av främmande länder preciserar vad böckerna handlar om. 

  

                                                
23	Petersson	1988,	s.	15.	
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3. Analys  
 

Författarna i mitt källmaterial har olika bakgrunder och skiljer sig åt på många plan. Maths Holmström är 

militär med erfarenheter från Frankrikes koloniala styrkor. Olof Enckell är litteraturvetare och Åke 

Claesson skådespelare. Författaren Josef Kjellgren är autodidakt med arbetarbakgrund. De går in i fältet 

med olika erfarenheter och perspektiv. De har framförallt olika ambitioner när det gäller att skildra det de 

ser. 

 

3.1 Resumé av Iberiska dagar och nätter 

Holmström var bekant med Frankrike, och hade redan publicerat Från Pyrenéerna till Stora Atlas 

(1928).  I Iberiska dagar och nätter (1935) anländer han på sin motorcykel till Bordeaux där han börjar 

sin färd mot den spanska gränsen. På branta vägar i Pyrenéerna passerar han så småningom gränsen i 

Puigcerda. Där noterar han omgående att det är orosstämning i luften efter rykten om ett militärt 

kuppförsök. Efter en avstickare till Andorra åker Holmström vidare till Barcelona. Resan fortsätter ner 

mot Valencia där han har som mål att ta sig till Ibiza. På sin färd träffar Holmström fattiga romer, 

arbetare vid ett saltberg och apelsinplockare, besöker en likörfabrik och berättar om vattentillgångens 

betydelse i området.  

På Ibiza skriver författaren främst om hur han upplever turismens inverkan på området. Tillbaka till 

fastlandet fortsätter resan mot södra Spanien. Författaren åker till Malaga, Grenada och Sevilla. Under 

färden gång går han på tjurfäktning, upplever flamenco, dricker sherry och besöker lokala fiestas. 

Holmström beskriver genomgående kulturhistoriska inslag, men i avsnittet om Södra Spanien fördjupas 

och betonas det moriska arvet samt dess betydelse. Som läsare får man ett intryck av att det är Södra 

Spanien som är resans egentliga mål, och när han skildrat detta beskrivs hemresan via Madrid i slutet av 

boken nästan lite halvhjärtat. På de sista sidorna när han åker genom Baskien innan han passerar över 

floden Bidassoa och lämnar Spanien bakom sig nämner han bara städernas namn och en del smått 

besvikna iakttagelser. Han nämner inte ens att det är Baskien han kör igenom. 

Mats Holmström låter oss förstå att han kan utstå strapatser med sin motorcykel. Motorcykeln blir till en 

del av skildringen och genomgående betonas dess tyngd och att den är en Harley.  

De kulturhistoriska inslagen låter oss förstå att han även har bildning och kunskap. Han har på förhand 

fattat beslut om vad som är viktigt och värdefullt och det som bör besökas och ses. I sin planering av 

resan har han inte lämnat något åt slumpen.  
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3.2 Resumé av Falska trubadurer 

Boken inleds med Enckells redovisning av bokens uppkomst och upplägg för läsaren.  Enckell och 

Claesson sitter en söndag på Hotell Tornis i Helsingfors och känner sig melankoliska. Det är den första 

söndagen sedan vinet blivit fritt i Finland så de dricker vit Bordeaux och börjar sedan fantisera om att 

resa runt i Spanien bland bekymmerslösa människor.  

I inledningen fastslår Enckell att de inte är några vana vandrare eller reseskildrare, utan betonar att boken 

snarare kan ses som två herrars semesteräventyr. Slutligen motiverar Enckell vad han betecknar som 

bokens uppställning. Det finns ingen kronologi i boken eftersom han menar att detta skapar för många 

upprepningar. 

Enckell och Claesson reser genom Holland och Belgien och anländer med nattåg till Bordeaux i 

Frankrike. I staden Tarascon tillbringar Enckell och Claesson några dagar hos den märklige hotellägaren 

Vidal innan de under vägledning av en brevbärare vandrar över Siguerpasset in i Andorra. Efter en hård 

strapats når de den lilla byn Ordino där de tillbringar nästan två månader hos Don Buonaventura och 

hans familj. Här beskriver författarna sina möten med familjen och olika personer i Ordino, men 

framförallt beskrivs Don Buonaventura själv. Vandringen fortsätter mot Tarragona. Där skiljs vännerna 

åt.  

Claesson reser vidare med den tyske vagabonden Thomas Held. Tillsammans tjuvåker de på godståg och 

bor och äter på härbärgen för hemlösa. Claesson åker efter detta hem. Enckell åker till Barcelona och 

efter att ha tillbringat några dagar på billiga hotell och på gatan vandrar han utan pengar och uthungrad 

tillbaka till Don Buonaventura i Ordino.  

Han återvänder så småningom hem från Andorra men eftersom han har fått slut på pengar tvingas han 

stanna till i franska Toulouse för att vänta på pengar som ska skickas till honom. Här beskriver han 

utförligt hur han som i Barcelona åter tvingas sova på gatan, och kan först efter flera dagars umbärande 

fortsätta sin färd. 

Olof Enckell och Åke Claesson betonar som redan nämnt att de har en omkastad kronologi i berättelsen 

och att skildringen av resan hoppar fram och tillbaka dels i tid men också mellan de två olika författarna 

som med egna avsnitt växlar i sitt berättande. Skildringen blir än mer ostrukturerad genom att de 

beskriver resan ibland tillsammans ibland på egen hand. Upplägget skapar en känsla av bohemisk 

planlöshet utan något slutgiltigt mål eller mening samtidigt som deras strapatser umbäranden delvis 

känns som välregisserade teaterföreställningar. 

Om man försöker se närmare på deras samarbete så har Enckells texter en litterärare stil, med långa 

beskrivande skildringar av landskap och människor. Han är den dominerande rösten av de två med en 

ideologisk seriöst funderande och berättande stil. Claessons medverkan blir som äventyrliga inhopp i 
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historien med enklare humoristiska texter utan allvarliga försök till någon djupare mening. Claessons 

texter tycks fungera som tempohöjande avbrott i Enckells resonerande om människorna och världens 

ordning. Tillsammans får då texterna en större dynamik som driver historien framåt. 

 

3.3 Resumé av Spansk Odyssé 

Spansk odyssé är en blandning av litterära former och inleds med en novell om två män som efter att de 

passerat gränsen vid Irun gör sällskap på en vandring genom Baskien. När de blir utsatta för 

omgivningens avståndstagande och kyla nöter detta på deras relation.  

I nästa avsnitt får läsaren följa det hårda livet som fiskare i baskiska Biscaya. Berättelsen är utformad 

som ett mellanting mellan reportage och novell. Om det är fiktion och vem som är berättaren är oklart.   

Kjellgren ersätter sedan novellformen med små episodliknande reportage under vägens gång där han 

beskriver sin resa och vandrandets utmaningar och bekymmer. Vi följer nu en berättare som snabbt 

växlar i känslostämning över det han ser. Herdarnas enkla liv och sinne beskrivs med både beundran och 

fasa.  

När författaren anländer till Andorra ser han bara fulhet och okunskap. Tillbaka i Spanien på väg söderut 

mot Valencia kantas vägen genom byarna av kravaller och oro utan att läsaren ges någon egentlig 

information om vad som pågår. Runtomkring honom kämpar människor på och arbetar samtidigt som 

våldet pågår i bakgrunden där både människor och djur blir utsatta.  

Kjellgren ger en bild av att maktlösheten bara kan angripas med hårt arbete, men när författaren slutligen 

mönstrar på ett fartyg för att lämna landet får de ligga och vänta på att världspriset på apelsiner ska stiga 

eftersom tillgången och efterfrågan som styr allt är utanför deras kontroll. 

Josef Kjellgren blandar noveller med avsnitt som framstår som dokumentära och baserade på hans egna 

erfarenheter av resan. Hans kollageartade text handlar genomgående om att visa en annan sida än andra 

betraktares. Det är inte det vackra eller storslagna som är viktigt utan det är vardagens tristess och 

svårigheter som ska fram i ljuset. Det gäller att även skildra människor i nöd, fattigdom och smuts. 

Redan i inledningen av sina arbeten vill samtliga författare visa läsaren vilka de själva är och hur de 

arbetar. Utifrån Mary Louise Pratts förståelse av resenärens olika roller skulle man kunna i huvudsak se 

Holmström som den klassiske erövraren, Enckell och Claesson, som de bohemiske antierövrarna och 

Kjellgren som betraktaren och förbättraren, men de kan också ibland växla mellan dessa roller. Jag 

kommer att återkomma till detta längre fram i analysen.  
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3.4 Li l leputtlandet: Stora och små människor i  Andorra 

Efter stor fysisk ansträngning lyckas Enckell och Claesson vandra över Pyrenéerna. Att den blev så 

besvärlig var en önskan hos författarna om att kunna vandra in i Andorra som här benämns som 

sagolandet, just strapatsrikt och äventyrligt.  

I den lilla byn Ordino blir de av sin ledsagande franska brevbärare förda till Don Buonaventura Comas 

hus. Han och hans familj anses vara en av de mest ansedda i Andorra, och av honom får de hyra ett rum. 

Genom detta lär vi känna hans familj och människorna i byn, och man får nu veta att Don Buonaventura 

är en mångsysslare som bedriver jordbruk, boskapshandel, sysslar med jakt, är gästgivare och hyr ut rum 

till turister samt bedriver olika sorters affärsverksamhet.  

Enckell får så småningom mer och mer kunskap om Don Buonaventuras många arbetsuppgifter, och får 

veta att hans värd går upp till arbetet klockan 4 varje morgon.  Enckells skepticism övergår sakta till en 

viss beundran. Med den vetskapen anser Enckell att hans värd är en av de märkligaste människorna han 

träffat då han verkar ha lika många personligheter som han har verksamhetsformer.  

Dock påpekar författaren försiktigt att om Don Buonaventura är stor och frimodig som bonde på åkrarna 

och där framstår nästan som en hövding, så verkar han liten och småaktig när han arbetar i sin lanthandel 

som också av en ren händelse är väldigt liten. 

När Don Buonaventura en kväll vid middagen vill framstå som berest och världsvan, väljer Enckell 

istället att skildra sin värd som barnslig. Han berättar hur denne vid ett annat tillfälle velat skämta med 

honom genom att fånga flugor, och hur han likaledes gjort ett misslyckat försök till skämt när han fångat 

spindlar inför två av sina andra inhysta gäster från England. Barnsligheten förstärktes genom att Don 

Buonaventura själv inte kunde förstå varför ingen av gästerna uppskattat hans skämt.24 

 
På botten av sin själ var Don Buonaventura mycket barnslig: jag tror detta sammanhänger med 

hela hans typ; Starka män äro ofta barnsliga, i synnerhet om de tidigt kommit ut i livet; Det är 

som om de vid vuxen ålder toge igen vad de förlorade såsom pojkar.25 

 

Det är inte endast don Buonaventura som framställs som barnsligt i sin naivitet och enkelhet utan det är 

flera av de personer som finns i huset som får samma dom. 

 
Men när jag tänker på don Buonaventura och hans hus så minns jag icke endast honom själv, hans 

hustru och barn utan även Antoina, den lustiga, lilla döva drängen, Augusti hans kamrat på åker 

och äng, Milia, den runda, glada tjänarinnan med de ständigt skrattande ögonen, Vittore, 

                                                
24	Enckell	och	Claesson	1932,	s.	101.	
25	Ibid.	
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spanjoren med den brinnande blicken och de tatuerade armarna, Domingo Vebez den barnsliga 

konstnären och arbetaren Jaquin de Riba.26 

 

Senare i boken får vi reda på att drängen Antonia är inte bara lustig och liten utan han är också barnslig. 

 
Också kan jag inte låta bli att dra på munnen när jag tänker på drängen Antoina; trots sin trettiotvå 

år var han som en tolvårig pojke; han sken upp av barnslig glädje, när han fick bära husbondens 

gevär och med små mellanrum – en present av don Buonaventura – för att med viktig min berätta 

hur långt morgonen framskridit.27 

 

Enckell anser vidare att också Vittore, som omnämns som spanjoren med den brinnande blicken är lika 

barnsligt Jaquin de Riba, Antoina och Don Buonaventura, sin manlighet och styrka till trots. 

 

 Den unge mannen – han kunde varit tjugosju eller tjugoåtta år – var ett praktexemplar av sin ras. 

Hans stora tunga ögonlock voro oftast halvslutna, men när han ibland såg upp, blänkte hans 

mörka ögon på ett sätt som kom en att haja till som inför en annalkande fara […] Men det var icke 

blott detta manliga och starka över honom; han hade även något visst av barnslighet och koketteri 

över sig.28 

 

När Enckell framhåller barnsligheten hos nästan samtliga i hushållet, sätter han också ramarna för 

läsarens förståelse av det han vill förmedla och får därmed ett tolkningsföreträde och övertag över de 

människor han beskriver. Han använder sig av ett förlöjligande av människorna och beskriver dem helt 

eller delvis som barn samtidigt som hushållet beskrivs som primitivt och pittoreskt för en 

”kulturmänniska”, i detta fall Enckell själv.29 Han är med andra ord inte bara ironisk mot dem han 

beskriver; utan även självironisk och ger intryck av att ha en avslappnad relation till dem han beskriver 

utan några onda avsikter.  

Mary Louise Pratt benämner detta tillvägagångssätt ”anti-conquest”, där den europeiska resenären söker 

undvika att agera överlägset men likväl bedömer sin omgivning som primitiv och okunnig och därmed 

tilldelar sig själv tolkningsföreträde och understryker bilden av sig själv som överlägsen.30 Även när 

                                                
26	Enckell	och	Claesson	1932,	s.	81f.	
27	Ibid.,	s.	91.	
28	Ibid.,	s.	107.	
29	Petersson	1988,	s.	78f.	
30	Pratt	1992,	s.	7.	
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Enckell är självironisk och undviker att agera överlägset nedvärderar han välvilligt sin omgivning som 

okunnig och mindre vetande.31 

Bilden av Enckells välvilja förstärks när han i en annan episod berättar om hur han en dag under en 

promenad ser ett handikappat barn bli illabehandlat av människorna i byn. Han tycker detta är sorgligt 

och ett tecken på människornas brist på empati, som han dock motiverar med deras primitiva 

förhållningssätt till naturen och sjukdomar.32 Pratt betecknar även denna form av framhållande av det 

medicinska kunnandet hos den välvillige resenären som en del i dennes påtagna roll som icke-erövrare. I 

den koloniala retoriken och det som Pratt betecknar som ”euroexpansionismen” användes medicinsk 

kunskap som ett verktyg för att framhålla den europeiska överlägsenheten.33 Hos Enckell tillskrivs den 

medicinska kunskapen och den tillhörande sociala förståelsen för i detta fall funktionsnedsättningar, 

resenären själv, som här ställs i stark kontrast mot primitiviteten i beteendet hos dem han skildrar.  
Den som faller utanför i berättelsen är just Don Buonaventura själv vars många personligheter gör 

honom svår att sammanfatta och endast reducera till primitiv eller barnslig. Det gör att Enckell inte kan 

förenkla beskrivningen av honom och väljer istället att beteckna honom som helt enkelt märklig och 

tidvis framställa honom som löjlig och barnslig. Men detta utgör ett av de få undantagen. Genomgående 

beskrivs människorna i Andorra som små, lustiga eller primitiva. Denna primitivitet och underutveckling 

omfattar inte endast människorna utan inbegriper hela samhället och dess struktur, vilket också Maths 

Holmström ofta återkommer till i sin skildring.  

Holmström anländer i början av sin resa till Spanien, men vill likväl besöka Andorra som han 

genomgående kallar smugglarrepubliken. Våren 1933 ryktades det om en revolution i Andorra och detta 

fångar Holmströms intresse. Han åker med sin motorcykel runt i Andorra för att ”undersöka” landets 

politiska läge. Efter att ha besökt den högst beslutande instansen kallat rådets hus vars enkelhet han 

noggrant beskriver, så passar han även på att konstatera att riksdagsmännen får dela dubbelsängar när det 

är riksdag. Efter att ha ställt läsaren frågan om vad som händer om kvinnlig rösträtt och valbarhet införes 

åker han vidare till en by där presidenten34 påstås vara bosatt. 

 
Som det icke är uteslutet att presidenten kunde läsa medtog jag för att introducera mig till spanska 

översatta rekommendationsbrev från hans excellens statsministern Per Albin Hansson och 

                                                
31	Pratt	1992,	s.	56.	
32	Enckell	och	Claesson	1932,	s.	111f.	
33	Ibid.,	s.	83.	
34	Holmström	har	läst	in	sig	på	Andorras	statsskick	men	i	sin	text	skapar	lite	kreativa	översättningar	till	svenska	förhållanden	
och	 introducerar	 de	 högsta	 institutionerna	 i	 landet	 för	 läsaren	 med	 benämningen	 generalrådet	 eller	 riksdagen	 och	
presidenten	eller	så	kallad	syndicus.	Härefter	använder	han	benämningen	riksdag	och	president	genomgående	i	texten.	
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försvarsministern statsrådet Ivar Wennerström. Man bör aldrig underlåta att söka imponera med 

inflytelserika förbindelser – icke ens för presidenten i en smugglarrepublik.35  

 

Presidenten är inte hemma utan endast sonhustrun som står i köket med ett barn på armen. 

Holmström passar på att ta en bild av henne ute på gatan innan han reser vidare. Genom omnämnandet 

av de rekommendationsbrev som han har tillhandahållits av självaste statsministern, i kombination med 

presidentfamiljens enkla levnadsförhållanden, understryker Holmström sin egen betydelse i relation till 

dem han skildrar. Att presidenten bor i en by och kanske som det antyds inte ens är läskunnig, att dennes 

sonhustru står i köket och ägnar sig åt vardagsgöromål, vittnar om att presidenten inte kan tas på allvar. 

När Holmström väljer att fotografera sonhustrun med barnet på gatan är det som att han vill ha ett bevis 

för sin berättelse och en bekräftelse på rollfördelningen dem emellan, med honom själv som betraktaren 

och henne som den betraktade.36 

Av en fransk domare får han senare de upplysningar han söker om det som han betecknar 

operettrevolutionen. Oroligheterna visar sig enligt informanten ha utbrutit efter att starka intressen hade 

försökt inrätta ett casino i Andorra mot mångas vilja. Ett trettiotal unga män hade protesterat mot att 

författningen endast gav familjernas huvudmän rösträtt. De hade krävt en ny författning för att kunna 

påverka planerna på inrättandet av casinot. Då en ny författning utlovades lugnades oroligheterna.  

Benämningen operettrevolution understryker det löjeväckande i den politiska omvälvning som 

Holmström skildrar. Också den detaljerade beskrivningen av händelserna framställer dessa som en lokal 

dispyt och står i stark kontrast till beteckningen revolution. Holmström understryker det löjeväckande i 

oroligheterna genom en jämförelse med tidigare händelser:  

 
År 1929 visste världspressen omtala, att Andorra hade mobiliserat med anledning av diplomatiska 

konflikter med Frankrike och Spanien. Konflikten löstes utan krigiska förvecklingar, men i 

huvudstaden meddelade man mig att ”vissa militära dispositioner” som det heter på diplomatiskt 

språk, befunnits nödvändiga. Det hade i den europeiska pressen gjorts gällande att läget t. o. m. 

skulle varit så kritiskt att Andorras regering funnit det påkallat att mobilisera kanonen. Denna 

uppgift var emellertid såtillvida överdriven, att republiken icke hade någon kanon.37  

 

Ett land med endast en kanon som företar sig ”vissa militära dispositioner”. Andorra framställs här åter 

som ett lilleputtland snarare än en verklig republik. Holmström använder sig av en nästan retorisk stil för 

                                                
35	Maths	Holmström,	Iberiska	dagar	och	nätter,	Stockholm:	A.	B.	Adolf	Johnson	&	C:o	if	förlag,	1935	s.	23.	
36	För	fotografiet	som	en	bekräftelse	på	den	egna	berättelsen	se	vidare:	Erik	Nagel,	”Skandinaviska	sjöfolks	fotografier”,	i:	I	
andra	länder:	historiska	perspektiv	på	svensk	förmedling	av	det	främmande,	Magnus	Berg	och	Veronica	Trépagny	(red.),	
Lund:	Historiska	media,	1999	s.	145.	
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att förminska och reducera, när han väljer att ersätta ordet kanon med dess bestämda form, kanonen. Det 

hela framstår som lite komiskt och kulminerar när det visar sig inte finnas någon kanon alls. Genom sitt 

val av de motiv han skildrar visar Holmström genomgående hur smått allting är. Här är det inte endast 

människorna som är små, som i Enckells skildring, men även deras riksdag, deras armé och till och med 

deras vapen. Holmström framstår i sitt berättande ofta som en antropolog med en objektivt granskande 

vetenskaplig blick. När han berättar om revolutionen och kanonen framstår det som en undersökning av 

ritualer respektive föremål.  

När han far runt på sin motorcykel i Andorra och i Spanien framhåller han ständigt att det är just en tung 

motorcykel och att det är en Harley samt att de inhemska motorcyklister han möter nästan alltid kör på 

lätta motorcyklar. Motorcykeln framstår i hans berättande som ett vapen och att den ger honom ett 

övertag mot dem han möter, samtidigt som den blir en förlängning av honom själv i rollen som den 

utforskande expeditionsledaren.  

Margareta Petersson framhåller betydelsen av antropologiska texters dolda tankemönster. Dessa 

benämner hon som ”den etnografiska retorikens anatomi” och framhåller hur skönlitterär berättarteknik 

används inom olika discipliner i meningsskapande syfte.38 Utifrån denna diskussion menar jag att när 

Holmström tar på sig den antropologiska rollen, vill han framstå som objektiv och visa för läsaren att det 

är så här det är på riktigt. Skildring av kanonen visar hur Holmström med små berättartekniska 

förbättringar skapar en betydelseförskjutning som befäster och visar på hans egna tankemönster. 

Till skillnad från Enckell väljer Holmström att inte närma sig lokalbefolkningen eller söka information 

genom närmare möten, utan vänder sig främst till informanter utifrån, så som den franska domaren i 

exemplet ovan. Men i likhet med Enckell använder han sig av en, i reseskildringar ofta förekommande, 

kåserande och ironisk ton för att distansera sig.39  Ingen av de få människor han träffar får tala direkt i 

texten. De omnämns lite mellan raderna som domaren, presidenten och ökar således textens distans till 

de skildrade i än högre grad. Tilltalet i texten antyder genomgående att det hos läsaren och författaren 

skulle finnas en gemensam värdegrund, som i sin tur rangordnar dessa i en hierarkisk ordning mot dem 

som texten skildrar.  

Under sitt besök i Andorra, här av författaren kallat getherdarnas republik, väljer även Josef Kjellgren att 

berätta vad han vet om den av Holmström tidigare nämnda kanonen: 

 

Historikerna talar om en milis på sexhundra man (Den muntliga traditionen talar om en enda 

bronskanon som ibland brukar köras fram av några nationellt sinnade åsnor. Den ställs upp i ett 

                                                                                                                                                                    
37	Holmström	1935,	s.	21.	
38	Peterson	1988,	s.	11.	
39	Ibid.,	s.	79.	



 
   
 
 

 19 

lämpligt pass och riktar in sin hotfulla mynning än mot öster, än mot väster. Staten omgives 

nämligen av mäktiga och farliga grannar, varför det är bäst att då och då visa tänderna!)40  

 

När Kjellgren avhandlat kanonen riktar han sin blick mot det hus som Holmström kallat Rådets hus. 

Holmström beskriver det som en borg med hängtorn, men väldigt enkel. Kjellgren kallar byggnaden för 

Fru Justitias byggnad och avfärdar byggnaden som något som liknar ett välanvänt åsnestall. Han avslutar 

sitt omdöme om rådhuset med att ifrågasätta hela dess existens: 

 
Men vad skall denna rådstuga döma i för mål. Folket är helt enkelt för slött att begå några grövre 

brott, det är för slött för att ordentligt bruka jorden, det är för slött att smida en brukbar plogbill 

(man använder sig av sådana som fader Abraham och hans säd använde: konstlösa och ineffektiva 

tingestar, slöjdade av trä).41 

 

Allting är inte bara litet och eländigt, också folket är slött och kraftlöst, vet ej att bruka jorden eller smida 

en brukbar plog. Det saknar kunskap och det saknar kraft. Jordbruksredskapen beskrivs som primitiva 

och ineffektiva och ställs därmed i kontrast till redskapen inom det moderniserade jordbruket. Kjellgren 

går här in i rollen som förbättrare och hans blick, den som Pratt betecknar ”the improving eye”, 

representerar den europeiska blicken som söker efter det som är outvecklat i ett disponibelt landskap. 

Individer värderas i termer av deras potential till utveckling i relation till förståelsen av det europeiska 

som ses som utvecklat och överlägset.  

Andorra framställs i samtliga tre skildringar som ett land som befinner sig i en tidigare tidsepok, där det 

moderna ännu inte har gjort inträde varken i jordbruket, det militära eller politiken. Invånarna beskrivs 

som naiva och mindre vetande, i brist på nödvändig kunskap så som det medicinska. Trots att de tre 

resenärerna intar skilda roller i sin betraktelse av Andorra, framhåller samtliga Andorras och dess 

invånares särart och deras uppenbara underlägsenhet i relation till resenären och dennes kunskaper och 

värdegrund.  

Det finns här ett tankemönster som förekommer mest hos Josef Kjellgren men även hos de övriga 

författarna, att den moderna människan skulle bättre anpassa sig till modernitetens krav. Det handlade 

om att bryta upp från tradition och historia och stå i förbund med framtiden och de skapande krafterna, 

med teknik, arbete, städer och dynamisk förändring. Små jordbruk och småskalighet blev ett tecken på 

stagnation och brist på handlingskraft.42  

                                                
40	Josef	Kjellgren,	Spansk	Odyssé,	Stockholm:	Natur	och	kultur,	1932	(1951)	s.	124.	
41	Kjellgren	1932	(1951),	s.	124.	
42	Martin	Kylhammar,	Frejdiga	framstegsmän	och	visionära	världsmedborgare.	Epokskiftet	20-tal	–	30-tal	genom	fem	unga	
och	Lubbe	Nordström,	Stockholm:	Akademeja,	1994,	s.	49.	
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Börskraschen 1929 och efterföljande depression nådde Sverige senare i jämförelse med andra länder. När 

den väl kom, genomfördes ett lyckosamt ekonomiskt krisprogram där Sverige lyckades undvika de värsta 

följderna av den ekonomiska och politiska krisen.43 Under denna tid kunde man inte fullt ut förstå krisens 

omfattning. Martin Kylhammar menar att krisen uppfattades som kortare i den ”mentala” historia, som 

han daterar till mellan 1932 och 1934, än i den ekonomiska mellan 1930 och 1936.44 De tre 

reseskildringarna skrevs före och efter krisens värsta år. Även om det var en brytningstid mellan det 

optimistiska sena 1920-talet och det mer pessimistiska 1930-talet, återfanns det i Sverige en nationell 

stolthet över hur landet hade valt att hantera krisen.45 Författarna kunde här se sig som representanter för 

en annan form av modernitet och utifrån denna anse sig inneha ett ”problemformuleringsprivilegium”.46 

Denna relation är viktigt och bör hållas i åtanke när man analyserar deras framställningar av Andorra, 

Spanien och den andre. 

 

3.5 Det autentiska mot det moderna 

När Holmström passerat Barcelona och efter några korta uppehåll kommit fram till Valencia grips han av 

begäret att göra en tur till en av de Baleariska öarna. ”Frestelsen blir övermäktig” och han beslutar sig för 

att låta sin Harley vila i ett garage medan han själv beger sig ut på medelhavet för att göra ett 

”strandhugg” på Ibiza den största bland Pityuserna, Balearernas sydligaste ögrupp.47 

Med motorfartyget Ciudad de Alicante anländer han efter en natt till sjöss till Ibiza. När han gått i land 

upptäcker han en ljuvlig frid av lugn och tystnad. Nästa upptäckt blir hur billigt allting är och när han hyr 

ett rum, redogör han både för sin inspektion av rummet och dess pris. Här får läsaren något som 

påminner om en kort manual för turister att hitta ett bra boende på ön. När han packat upp samt kommit i 

ordning på sitt rum vandrar författaren ut på gatan och får ännu en överraskning: 

 
Mitt nästa intryck blev då, att den lilla staden har två slag av det motsatta könet. Det ena slaget 

hade bobbat hår korta kjolar, voro krigsmålade i ansiktet och i övrigt utstyrda i likhet med de 

djärvt blickande vilda varelser, som förekomma på kontinenten, och som vi på grund av en 

egendomlig slentrian kalla kvinnor. De voro anstuckna av amerikaniserade och feminiserade 

västerländska kultur, dock med den moderation, som förklaras av öns avlägsna läge.  

                                                
43	Kylhammar	1994,	s.	204.	
44	Ibid.,	s.	121.	
45	Åsa	Risberg	anger	att	Josef	Kjellgrens	resa	till	Spanien	var	vintern	1930/1931.	(Åsa	Risberg,	Diktarnas	krig:	de	svenska	
författarna	och	spanska	inbördeskriget,	Stockholm:	Almqvist	&	Wiksell,	1986,	s.	126.)	
46	Kylhammar	1994,	s.	139.	Begreppet	”problemformuleringsprivilegiet”	använder	Kylhammar	i	ett	resonemang	kring	
Kjellgrens	senare	positionsförändringar	i	en	svensk	kontext.	Jag	väljer	här	att	tillämpa	samma	begrepp	i	min	analys	av	hans	
position	i	relation	till	det	främmande.		
47	Holmström	1935,	s.	70f.	
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Av helt annat slag och utseende är landets av en ny tid obesmittade kvinnor. De gå, unga som 

gamla med håret hängande nedåt ryggen med en bandrosett inflätad ytterst. […] På fötterna bära 

de sandaler, vilka gör deras gång mjuk och lätt. Vanligen gå de med blygt nedslagna ögon och 

hopknäppta händer. Det är kvinnor det!48  

 

Författaren avslutar sitt resonemang längre ner på sidan: 

 
I dessa två kvinnotyper mötas tvenne tidsskeden, […] Ibiza har hittills befunnit sig i lycklig 

avskildhet, men med förbättrade kommunikationer, har en ny tid brutit in. Ännu är dock ön 

obesmittad av en fördärvlig civilisation.49  

 

Holmströms skildring av hans färd genom Ibiza kantas av fakta. Han är noggrann med att återge detaljer, 

så som att resan sker på just ett motorfartyg, fartygets och rederiets exakta namn, att han hyr rum på en 

”fonda”, ett mindre spanskt pensionat och inte ett hotell. Han beskriver ingående hur uthyrningen går till, 

och framförallt att han vet hur det går till, när ett rum ska hyras på Ibiza. Författaren betonar därmed sin 

auktoritet och ingjuter i läsaren känslan av tillit till honom, hans blick och omdöme, inte bara gällande 

hur det går till att hyra ett rum, utan i förlängningen en känsla av att läsaren bör lita på honom i hans 

skildring av Ibiza, hur den är och framförallt bör vara. 

Om man bortser från författarens uppfattning att kvinnor inte ska stövla fram på gatan, så förmedlar hans 

skildring av kvinnorna, framför allt en syn på att det som är bra med Ibiza är det av honom kallat 

”obesmittade” av ”amerikaniserade och feminiserade västerländska kultur”. Det som han finner vackert 

och beundransvärt ska vara rent från det moderna, detta moderna som han ofta beskriver som europeiskt. 

Paradoxalt nog och i andra sammanhang, exempelvis när det gäller den moderna teknik som underlättat 

hans egen resa, så som hans motorcykel, ser Holmström den europeiska moderniteten som något bra, 

dock inte på Ibiza.  

Avsnittet om Ibiza framstår som antropologiskt till sin form inte bara genom dess faktamässiga innehåll, 

men också genom hur Holmström framställer sin vördnad för de fromma kvinnorna i traditionella kläder 

med en notering om den inflätade bandrosetten i håret som en sista detalj. Holmströms antropologiska 

blick för tankarna till Edward W. Saids resonemang kring hur antropologerna såg icke-europeiska 

människor, inte bara som primitiva, utan också ibland som ädla. Dock oavsett antropologernas 

benämningar, så ansågs de betraktade människorna alltid som annorlunda från civilisationen i Väst.50 

                                                
48	Holmström	1935,	s.	70f.	
49	Ibid.,	s.	71.	
50	Loomba	1998,	s.	48.	
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I Andorra blir Enckell och Claesson lika besvikna som Holmström när de besöker rosenfesten i Ordino, 

och får se att modern dans undanträngt den gamla folkdansen. 

 
När våra dagar i Andorra förvandlats till veckor och veckorna till månader, så förföljde oss 

minnet av rosenfesten som om den hade fångat hela den tragik, vilken idag vilar över den lilla 

republiken i de pyreneiska bergen. Ty Andorra är icke mera, vad det varit; det gammaldags och 

genuina är sedan några år utsatt för ett stormanlopp av modernism och mondänitet som kastar ett 

halvt vemodigt halv bisarrt skimmer över fåraherdarnas och tobakssmugglarnas förut så 

romantiska land.51 

 

Lika upprörd blir Enckell, som tidigare varit bekymrad över hur han som kulturmänniska skulle klara av 

allt detta primitiva, även under festen på den helige Kristoffers dag. Han tycker att festen har förvanskats 

genom moderniteten och förvandlats till något groteskt. Han summerar med att konstatera: 

 
Vi fingo ständigt bevittna det andorranska folkets oförmåga att låta nytt och gammalt förenas på 

ett enkelt och naturligt sätt; de två krafterna igår och i morgon bröto sig mot varandra ohjälpligt, 

och resultatet blev den sorglustiga, aldrig övervunna spänningen mellan efterblivenhet och burdus 

gåpåaranda.52  

 

Ännu en gång framställer Enckell människorna i Andorra som obildade och ej fullvuxna, de som aldrig 

övervunnit ”efterblivenhet och burdus gåpåaranda”. Trots att det är första gången han besöker landet 

menar han att förr, när de ursprungliga folkdanserna framfördes, var Andorra romantiskt, gammaldags 

och framför allt genuint, ett land befolkat av fåraherdar och tobakssmugglare. Enckells tidigare kritik mot 

det primitiva ersätts här med en kritik av det moderna. Sorgen över att något unikt gått förlorat genom 

det modernas inträde, framstår enligt Stefan Jonsson som en modernitetens tragik, något som ger upphov 

till en imperialistisk nostalgi hos resenären:  

 
Äldre traditioner och avlägsna kulturer var dömda att offras på utvecklingens altare. Tragedin gav 

i sin tur upphov till ett särskilt slags vemod, som färgar västerlänningens föreställning om 

främmande kulturer och även hans eller hennes natursyn. Det är en känsla som är särskilt stark 

hos antropologer och hos turister av romantisk läggning. Det kallas imperialistisk nostalgi: man 

sörjer något man själv bidrar till att förinta.53  

                                                
51	Enckell	och	Claesson	1932,	s.	69.	
52	Ibid.,	s.	70.	
53	Stefan	Jonsson,	Världen	I	vitögat:	Tre	essäer	om	västerländsk	kultur,	Stockholm:	Norstedts,	2005	s.	176f.	
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Enckells kritik här riktas främst mot människorna i Andorra som inte förstår att förvalta det unika då de 

är obildade och inte har samma insikter som Enckell, kulturmänniskan. Josef Kjellgren återkommer 

också till kontrasten mellan det moderna och det traditionella, men med än tvärare kast i sin syn på vad 

som bör uppskattas:  

 
Vad som ger det viktigaste i nöje och behållning i en promenad över Pyrenéerna är i alla fall 

landsbygden med dess vresiga behag. Om dagarna bränner man sej brun av slösigt givmild sol, 

om nätterna ligger man tillsammans med någon smutsig herde vid hans lägereld, en av dessa 

underliga, ensamma filosofer som så länge levat nära naturen och evigheten att de har något av 

dessa sakers visdom att förkunna. Visst imponerar elektrifierade kvarnar och ståtliga 

kraftanläggningar […] Men vad som mer än dessa rent yttre saker representerar folkets själ, det är 

som en ton från det som snart är förgånget, är än dock bergssluttningarnas ensamma 

kreatursvaktare.54  

 

Samme Kjellgren som beklagar det ålderdomliga i Andorra och det som av honom ses som symptom på 

orkeslöshet, utbrister i beundran över herdarnas primitiva liv, dessa som han anser vara filosofiska och en 

del av självaste landets själ. Man får ett intryck av att Kjellgren menar att vissa saker ska vara moderna 

och andra saker ska förbli omoderna. I Kjellgrens motsägelsefulla ton går att urskilja ett drag av det 

socialdarwinistiska tänkandet från början av 1900-talet, ett tänkande som värderade olika individers 

livskraft så som ett led i social överlevnad. Enligt detta synsätt skulle städerna stå tomma om inte friskt 

blod strömmade till dem utifrån, och det friska blodet fanns på landet där människor levde närmare 

naturen. Det fanns här ett förespråkande för naturen och det naturliga i motsatsställning till det 

industriella, civiliserade och kulturella.55 Kjellgren kontrasterar också en mörk skildring av stadslivet i 

Andorra och bristen på handlingskraft där, mot livet på landet, där han framhåller herdarnas utsatthet och 

fattigdom som något bra och helt annorlunda.  

 

 

 

 

                                                
54	Kjellgren	1932	(1951),	83f.		
55	Björn	Horgby,	”Konstruktionen	av	en	imperialistisk	världsbild	under	sent	1800-tal	och	tidigt	1900-tal”	i:	I	andra	länder:	
historiska	perspektiv	på	svensk	förmedling	av	det	främmande,	Magnus	Berg	och	Veronica	Trépagny	(red.),	Lund:	Historiska	
media,	1999,	s.	106f.	
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3.6 Spanien som en scen 
 

Det märktes emellertid till en början under min resa att det låg oro i luften […] Längre fram efter 

vägen stötte jag oupphörligt på beväpnade carabineros. Utom att det är synnerligen pittoreskt, 

inger det en så behaglig känsla av trygghet att se så mycket beväpnat folk.56 

 

Spanien är på väg in i en genomgripande kris. Holmström redovisar för att den ”oro i luften” som han 

påtalar här, hade uppkommit efter rykten om statskupp i Madrid och en generalstrejk i Barcelona som 

svar på detta.  Det var ett av många tecken på att Spaniens demokrati var under hot, och att landet steg 

för steg drogs närmare det som senare blev inbördeskrig.  

Holmström åker genom ett landskap där det borde vara rimligt att känna oro, men författaren känner 

ingen oro utan åker djärvt vidare på sin Harley mot det mål han har valt ut. Genom sin målinriktade 

attityd gestaltar han en plats där de beväpnade soldaterna förvandlas till pittoreska statister på en scen. 

Läsaren får ett intryck av att Holmström har ett överblicksperspektiv som ingen annan har, varken 

läsaren eller omgivningen. En fråga man kan ställa sig är om Holmström som militär, hade agerat 

likadant om en liknande situation hade uppstått i Sverige? Svaret skulle nog bli nej, men i Spanien kan 

han stå utanför och förhålla sig på ett annat sätt till situationen.  

Arne Melberg anför i ett avsnitt om resereflektioner flera perspektiv som kan vara användbara när man 

vill analysera Holmströms framställning av sig själv som resenär utanför Sveriges gränser. Melberg 

argumenterar att man inte bara reser för att utsätta sig för det främmande andra utan också för att slippa 

det egna. Han utvecklar resonemanget med den danske författaren Carsten Jensen som exempel. Jensen 

menar att som resenär är man inte osynlig utan blir synliggjord på ett speciellt sätt. När man blir 

betraktad som en främling förväntar ingen att man känner till eller tar hänsyn till deras moraliska regler 

och normer. Omgivningen känner kanske att främlingen har en annan moral eller ingen moral alls. 

Situationen leder till att den egna moralen framstår som den enda referensramen, men att denna samtidigt 

kan sättas ur spel.57 

Den moraliska kompassen påverkas också hos Enckell och Claesson under resans gång. Enckell och 

Claesson anländer tillsammans till Tarragona som ligger vid kusten söder om Barcelona. På stranden 

träffar de den tyske vagabonden Thomas Held som rest runt under tre års tid. Det som utmärker honom 

är att han alltid reser gratis i Europa. Blev han upptäckt gick han till fots till nästa station och fortsatte 

med samma metod. Då Enckell vill återvända till Andorra beslutar sig Claesson för att slå sig samman 

med Held och tjuvåka på tåg tillsammans med honom till Zaragoza. En regnig natt börjar båda jaga efter 

rätt tåg på banvallarna: 

                                                
56	Holmström	1935,	s.	19.	
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Upp, upp! Skrek han i mörkret och regnet […] Jag sprang genom vattenpussarna och över 

skenorna, försökte få fäste i en annan vagn, men förgäves. Det här klara jag inte tänkte jag på nytt 

och betogs av en beklämmande skamkänsla, liknande den jag brukar känna ibland, då jag vaknar 

kallsvettig efter att ha drömt om försenade entréer och halvklädda uppträdanden på teatern.58 

 

Med Helds hjälp lyckas Claesson slutligen efter mycket möda komma upp på tåget. 

 
Tåget satte fart över skenorna, jag kände mig plötsligt lugn och lycklig. Lycklig över att ha sett 

bevis på äkta kamratskap, lycklig över att vara tillsammans med en äkta vagabond, som hade alla 

godsvagnar och hela den härliga jorden till sitt eget hem, en man som levde i den bistra 

verkligheten, en hjälte som bar sitt unga liv genom världen, obekymrad om faror och förutfattade 

meningar.59  

 

Väl framme i Lerida och innan de lyckas hitta rätt tåg att hoppa på, blir de tagna av polisen och inburade 

för lösdriveri. De lyckas dock efter visst parlamenterande slippa ut ur fängelset och börjar vandra till fots 

mot Zaragoza. På vägen hittar de en mindre station där de gör ett nytt försök till tjuvåkande, men 

Claesson misslyckas åter, till Helds stora missnöje, att ta sig upp på tåget. 

 
Aldrig hade han upplevt ett sådant fiasko som schwarzfahrer. Ännu en gång fick jag skämmas. Du 

har börjat för sent, sade han till mig. Man skall börja i ungdomen och inte i medelåldern. Han 

hade rätt och jag erinrade mig att jag nyss fyllt fyrtiotre år.  

Bättre sent än aldrig svarade jag. 

Vi beslöto emellertid, att Held skulle åka med nästa tåg, medan jag på grund av hög ålder och 

inbiten borgerlighet skulle resa som vanlig betalande passagerare med persontåget tredje klass.60 

 

I Zaragoza tar Claessons pengar slut och de två vännerna får bo på härbärgen och äta på soppkök för 

fattiga, i väntan på att Claesson ska få pengar skickade till sig från Sverige. När Claesson efter en vecka 

får sina pengar sätter han sig på tåget mot Sverige medan Held fortsätter sitt vagabonderande i Spanien. 

För att analyserar situationen där Claesson med hjälp av vagabonden Thomas Held släpper loss i Spanien 

vill jag återvända till Arne Melbergs resereflektioner. Melberg utvecklar Jensens tankar om att det 

resande jaget blir eller kan bli en annan, det försätts i ett slags ”moraliskt friläge”, som betingas av att 
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resenären inte längre är hemma och att denne därmed inte är bunden av de normer som gäller 

hemmavid.61 Jensen konstaterar att denna känsla av ”plastisk formbarhet” och frihet inför impulsernas 

makt, kan vara både destruktivt och lockande på samma gång. Melberg argumenterar vidare att jagets 

friläge således kan flyta ihop med det som författaren Fernando Pessoa kallade en experimenterande resa. 

En resa som kan leda till ett nytt jag för resenären som söker befrielse från sitt gamla.62 

Huruvida Claesson tjuvåkte på tåg hemma i Sverige kan läsaren inte vara säker på, men då han i texten 

verkar obekant med tillvägagångssättet kan man nog anta att så inte var fallet. I Spanien tar han helt klart 

ut svängarna och söker bli en ”vagabond”. Han associerar medvetet eller omedvetet detta till sitt gamla 

jag och yrket som skådespelare. Han använder platsen och rummet som en teaterscen där han väljer den 

han vill vara. Han kan gå ut och in i de olika i rollerna efter behov, medan människorna på hans scen, 

luffarna och de fattiga på soppköken blir till medspelare på hans villkor. 

 

3.7 Landskapet och Staden 

Att Enckell och Claesson i sin berättelse utgår från Pyrenéerna följer en romantiserad resetradition där 

det utifrån utvalda platser som Pyrenéerna, Alperna, Dardanellerna skapades en diskurs om platsens 

estetiska värde för resenären, en diskurs som även omskapade förståelsen av olika delar av världen.63 

Orvar Löfgren skriver om den så kallade ”alptörsten” som uppkommer i slutet av 1700-talet. Den 

handlade om att ge sig ut i den orörda naturen, och då helst som ensam vandrare, drömmare och sökare. 

Alptörsten medförde att de karga landskapen som tidigare hade ansetts fula eller skrämmande blev till 

kultplatser för turism.64 Också Enckells något ambivalenta hållning till det landskap han ser, kan förstås 

utifrån detta: 

 
Är Spanien vackert? Jag tror det rätta svaret är att Spanien är oändligt vackert, men av en vild och 

ödslig skönhet som tyckes av oss ogästvänlig och hotfull […] Det är orörligt och strängt, ensligt 

och dystert, sammansatt av bruna klippor, blå himmel och tidlös brinnande sol. Endast oliven 

tyckes ibland föra med sig något av den silverton som vilade över de franska höglandens mjuka 

kullar, den spanska pinjen minns jag inte som grön, den tecknar en svart och tungsint kontur mot 

den ödsliga solljusa rymden.65  
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64	Orvar	Löfgren,	”Längtan	till	landet	annorlunda”,	i:	Längtan	till	landet	annorlunda:	om	turism	i	historia	och	nutid,	
Stockholm:	Gidlunds	förlag	i	samarbete	med	Sveriges	turistråd,	1990	s.	21.	



 
   
 
 

 27 

Enckell betonar senare i texten att det han beskriver endast gäller delar av Katalonien, och att Spanien är 

vackert.  Det är vackert men ändå annorlunda mot det Frankrike som beskrivs som något mera bekant 

med böljande kullar. Enckells konstaterande att han inte minns den spanska pinjen som grön, talar ju för 

att det är en minnesbild som han nedtecknar först när han är hemma i Helsingfors. Även skildringen av 

den strapatsrika vandringen tycks vara nedtecknad i efterhand: 

 
Jag bär blott på en minnesbild av klippblock och strida vatten och ett hastigt tätnande mörker. 

Särskilt det strida, kalla vattnet lever i min erinring; vi voro flera gånger tvungna att gå över 

Rialp, några broar funnos icke utan vi måste hoppa från sten till sten. Det kom en stund, då jag i 

skymningen icke mera vågade språnget över de hala stenarna; i full desperation klev jag ned i 

floden, som iskall och i strida virvlar forsade ned mellan stenblocken. Åke Claesson följde mig 

och vi nådde den motsatta stranden våta och huttrande; jag minns att vi ordlösa, med apatiskt 

slutna läppar fortsatte att treva oss framåt genom det tilltagande dunklet.66 

 

Både den dramatiska skildringen av kampen i mörkret och de tidigare beskrivningarna av de dystra 

bergen kan betraktas som de olika delarna i samma naturestetiserande diskurs, Alptörsten. Löfgren visar 

hur det ansågs att fjällbestigning helst skulle vara en kamp mot både den yttre och den inre naturen; man 

övervann både vildmarken och sina egna svagheter. Det fanns en askes- och prestationsmoral i den här 

formen av kroppsturism.67 Denna förståelse återspeglas också i Josef Kjellgrens skildringar av sin kamp 

mot naturen:   

 
Under ett par timmars tid hade kanoten flutit fram genom en tom och grå ödemark. Skyhöga 

klippspetsar som sorgmodigt stod och speglade sig i flodens smala vattenstrimma, Pyrenéerna 

sista utlöpare ner mot Aragonien. Stenigt grått. Ödsligt. Förbränt. Varje mil som farkosten 

närmade sig dalbygden, dess grundare och besvärligare blev floden att färdas utmed. 

Oupphörligen måste jag lämna min plats på toften och hoppa ner i det kalla vattnet (vatten av 

smält snö och is) för att till hälften bära, till hälften släpa kanoten över farliga och vassa 

stengrund.68 

 

Både Kjellgren och Enckell följder den naturestetiserade diskursen i sina skildringar av den kamp de för 

mot naturen. Enckell väljer dock att genom upprepningar av tillskrivna adjektiv som mörker, dunkel, 
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kyla, ogästvänlighet och hotfullhet beskriva Andorra som något annorlunda, inte endast mot Frankrike 

utan också som ett bergsland väsensskilt från Spanien. 

Som ett led i diskursen ingår även en erövring av landskapet, det som Mary Louise Pratt benämner ” The 

Monarch of all I Survey”, där resenären efter ansträngningar övervinner och erövrar den utvalda platsen. 

En plats vars estetiska värde resenärens blick fastställt och åter fastställer genom erövringen. Landskapet 

omvandlas till en scen som definieras av resenärens erövring och domination.69 Enckell och Claesson 

genomför en liknande erövring i samband med den strapatsrika vandringen genom mörkret tillsammans 

med deras ledsagande brevbärare: 

 
Om det var Adrien eller någon barmhärtig fjällens ande som bar oss upp till Siguerpassets högsta 

krön vet jag inte. Men jag vet, att när vi sedan stodo i den vita snön på fjällkammen, så kände vi 

en oförliknelig lycka. Vi stodo på gränsen mellan två världar, vi kunde se mot norr, långt in över 

de franska dalarna, mot Andorra och mot Spanien. […] Att stå här uppe på vattendelarens krön 

ingav en ljuv, vällustig känsla av makt och oberoende.70 

 

Scenen med Enckell och Claesson på gränsen mellan två världar kan tolkas på olika sätt. Pratt hävdar 

dock att denna scen är ett återkommande inslag i reseskildringar. Den kan variera till form och innehåll 

och har förekommit under skilda tidsepoker, men kräver nästan alltid ett vittne. I de europeiska 

reseskildringarna låter ofta resenären en av bärarna komma fram och beundra den utvalda vyn med 

honom. Bäraren blir resenärens vittne som bevittnar händelsen för bokens läsare.71 I Enckells scen är det 

ledsagande brevbäraren Adrien som får spela bärarens roll och bevittna scenen. Enckell tvingas dock 

avbryta beundrandet av vyn, när Adrien, som är på vakt mot farlig dimma, manar dem att vandra vidare.   

När Enckell, Claesson och Kjellgren väljer att med blicken erövra och värdera landskapet väljer 

Holmström att se landet genom städerna. Med sin blick kategoriserar han de rum och platser han 

passerar:  

 
Sedan Barcelona i slutet av 1800-talet sprängde de fästningsmurar, som höllo det inneslutet, har 

det utvecklats till en modern och välbyggd stad. Den har därför inte längre någon utpräglad 

pittoresk, specifikt spanskt utseende utan liknar i det stora hela en vanlig västeuropeisk storstad.72 
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Åter fastslår Holmström det moderna som europeiskt, och ställer detta i kontrast mot det spanska så som 

omodernt och pittoreskt. Eftersom Barcelona är modernt och välbyggt så är Barcelona inte längre att 

betrakta som spanskt utan europeiskt. När Holmström kommer längre söderut bli bedömningen följande: 

 
Sevilla är i sanning en förtrollande stad, fylld av tjusning och behag. Det förenar orientens charm 

med det europeiska livets komfort. Korset har segrat över halvmånen, men kvar över staden vilar 

dock mycket av Islams sensualism och mystik.73 

 

Sevilla är till skillnad från Barcelona en blandning. Staden har både europeiska inslag så som komfort 

och bekvämlighet men också och framförallt Orientens tjusning, behag, sensualism och mystik. Till 

skillnad från Barcelona påstår Holmström inte att Sevilla är en vanlig europeisk storstad och läsaren anar 

att Holmström anser att Sevilla genom kopplingen till Orienten kan snarare betraktas som en mer spansk 

stad. I Holmströms sällskap glömmer läsaren ofta att resan utspelar sig i Europa hela tiden, då 

Holmströms blick sätter sina egna gränser för vad som är Europa, Spanien och Orienten. Han anspelar 

också i sin beskrivning av staden på gamla föreställningar om vad som var utmärkande för Europa i 

jämförelse med ”främmande” kulturer. Orienten förknippades med kvinnliga egenskaper så som 

irrationalitet, sensualitet och hemlighetsfullhet medan Europa förknippades med det motsatta och 

manliga.74 Detta återkommer också i Holmströms beskrivning av staden och vad som utmärker dess 

orientaliska drag.  

 

3.8 Människorna: komplicerade och okomplicerade 
 

I stadens byggnadsverk kan man lätt skönja hur, hur orienten och occidenten mötts, eller kanske 

rättare hur intryck från tre världsdelar Asien, Afrika och Europa där hava sammansmält. Så är det 

ock med folket, som skapats och växt upp i denna miljö. Se på andalusiern, så komplicerad och så 

obeständig! I honom äro inkarnerade karaktärsdrag, som äro utmärkande för flera raser. Det är 

romarens stoicism, förenad med arabens häftighet och stolthet, men också med hans vidskeplighet 

och likgiltighet för det praktiska livets nödvändighet.75 

 

Hos Holmström blir människorna förlängningar av platsen, där blandningen av arkitekturstilar också 

återfinns hos människorna. De består av olika byggnadsdelar och andalusier beskrivs således som 

komplicerade och obeständiga i motsats till västeuropéer som blir okomplicerade och beständiga. I 
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Holmströms Sevilla är det byggnaderna som hamnar i fokus, och i de historiska avsnitten om dessa 

plockas det nutida Spanien bort och blir till en kuliss.76 Det saknas genomgående hos Holmström riktiga 

möten där samtalen redovisas. Finns det samtal är det mest svar på direkta frågor som Holmström har 

ställt, eller så är samtalen med människor som inte är från Spanien. Han betraktar helst människorna på 

avstånd, och de är ofta bortklippta ur miljön eller något som syns på vägen när han kör förbi med sin 

motorcykel. 

Till skillnad från Holmström så rör sig Enckell och Claesson på ett annat sätt bland människorna. Det 

handlar delvis om färdmedlet då de vandrar genom landskapet, men de låter också människor synas och 

höras. I mötena finns samtidigt hos Enckell och Holmström en genomgående tendens att snabbt belysa 

vilka hierarkier som finns eller bör gälla. När Enckell går runt i Toulouse utan pengar försöker han på en 

marknad byta till sig lite bröd mot några frimärken. Svårigheterna i byteshandeln uppmärksammas av en 

för honom okänd man som undrar vad Enckell sysslar med. När mannen därefter presenterar sig som 

också varande utlänning men från USA och frågar var Enckell är ifrån, så skapar mötet en del 

ovälkommen uppmärksamhet från övriga marknadsbesökare eftersom mannen är färgad. 

 
”Från Skandinavien – eller från Finland”, svarade jag och i min förvirring trasslade jag in mig, 

”det vill säga jag är svensk, eller inte svensk, utan från Finland, svensk från Finland - - ”. Jag 

avbröt mig, nästan bet mig i läppen; jag tyckte att det var något obeskrivligt löjligt och 

förnedrande att jag på detta sätt skulle stå och blotta mig för en svart man.77 

 

Mannen uppfattar Enckells nöd, och bjuder honom på mat och presenterar sig som mister Feldon. Han 

berättar att han varit på besök i Finland en gång och lånar Enckell pengar innan de skiljs åt. Enckell 

reviderar nu, på samma sätt som när det gällde Don Buonaventura, sakta sin uppfattning, men det är ändå 

något som skaver hos Enckell i mötet med mannen: 

 
Jag har ingen anledning att göra annat än respektera mister Feldon; han var på sitt burdusa sätt en 

av de vänligaste människor jag träffade på min resa och han hjälpte mig i en stund av nöd. Men 

trots detta slipper jag icke känslan av att det är något befängt och genant över hela historien. 

Någonting inom mig säger att en vit man – åtminstone i princip – icke borde taga emot hjälp av en 

svarting, Att det i praktiken kan gå annorlunda måste jag ju efter denna erfarenhet medgiva.78 
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Sådana här möten betecknar Mary Louise Pratt som ”Contact zones” och hon menar att dessa möten 

mellan det som tolkas som olika kulturer blir till asymmetriska maktrelationer där skildringen utgår ifrån 

resenärens blick och ordval och sker på den skildrande resenärens villkor. Vad resenären erbjuder läsare 

är inte någon faktisk kunskap om den andre, utan snarare en framställning om vem han själv är i relation 

till den andre.  

I mötet med Mr Feldon blir det tydligt vem Enckell själv är, inte bara i sin osäkerhet kring huruvida han 

är svensk eller finsk. Det sker också genom att Enckell trots sin utsatthet och den hjälp han får av Feldon 

tolkar deras möte utifrån en hierarkisk position, där han själv står över Feldon. Precis som i mötet med 

don Buonaventura blir det för Enckell en nästan inre kamp som kanske också pågår långt senare när han 

nedtecknar historien hemma i Finland, om hur den etablerade hierarkin ska kunna motiveras och 

upprätthållas. När det gällde don Buonaventura blev lösningen att märkliggöra och infantilisera denne 

medan Mr Feldon är mer problematisk. Enckell framhåller för läsaren att Feldon är lite burdus (något 

som Enckell inte är), men han är ju också bildad, berest och vänlig. Principen och praktiken går inte ihop 

och Enckell tvingas nästan kapitulerande avsluta med att konstatera att även om han är bildad, berest och 

vänlig så är han framförallt färgad. 

Om man funderar över Enckells praktik och principer och utgår från att möten mellan färgade och icke 

färgade i framförallt Finland var mycket ovanliga under denna tid så blir förklaringen om mötet som 

kontextbundet komplicerad. Han kan inte som i övriga möten styra över situationen och de av honom 

uppdragna gränserna upplöses delvis då han drabbas av en ambivalens gällande de allmänt etablerade 

ramarna. Mötet och resultatet av detta är för honom omskakande och nästan obehagligt då han inte riktigt 

kan reda ut situationen för sig själv. Att han valt att behålla den och dessutom lägga in den på ett tidigt 

stadium i boken kan tyda på hur dramatisk den ansågs vara inte bara för honom själv utan också för hans 

läsare. Den kan dessutom förstås som ett försök till ifrågasättande av de uppdragna gränserna. 

När man ser på hans tidigare möten med människor i Barcelona är rollfördelningen enklare. Fonda 

Argentina, hans boende tycks vara en samlingsplats för den enklare delen av den tyska kolonin i 

Barcelona. Han berättar om hur han här upplever ett starkt intryck av den tyska karaktärens stolthet, 

livsduglighet och kulturella ambition: 

 
Jag minns framförallt en ung mager rödhårig tysk; han hade såsom arbetslös kommit till 

Barcelona för omkring ett år sedan och han livnärde sig på att sälja bakverk och jordnötter på 

badstränderna utanför staden. Han var en enkel man märkbart illa medfaren av livet; men över 

hans väsen vilade en viss trotsig spotskhet, som vann min respekt och sympati.79  
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Tillsammans med sin nya bekantskap vandrar han runt i Barcelona och spanar efter den spanska 

livfullheten och eldigheten som han besviket och med få undantag aldrig upplever. 

 
Jag hade tidigare observerat, hur dominopassionen rasade bland spanjorerna; i varje ölstuga sutto 

alla tider på dagen flera par, vilka med en allt uppslukande lidelse fördjupade sig i detta spel som 

hos oss i norden knappast torde kunna påräkna intresse hos en publik som överskridit de första 

tonåren. Och det slog mig vilken gränslös barnslighet som lever kvar hos Don Quijotes folk; 

andra folk, kanske de flesta, äro barnsliga på bottnen av sin själ, men här steg det naiva, 

trohjärtade, lättfängslade ända upp till ytan.80  

 

I Barcelona använder Enckell åter det stilgrepp med vilket han skildrat Andorra och förlöjligar och 

infantiliserar dem han skildrar till skillnad från tyskarna, med deras stolthet och den magre rödhåriga 

gatuförsäljaren med kakorna och jordnötterna, som har ett väsen Enckell finner både respekt och sympati 

för. Enckell kan inte eller vill inte beskriva vad detta väsen är men vi förstår att det saknas i Spanien 

precis som det saknas mognad, livsduglighet, stolthet och ambitioner. 

Enckell använder sig här av karaktären Don Quijote för att förstå och kunna skildra den scen han har 

framför sig i ölstugan. Genom att luta sig mot en schematisk roll i sin beskrivning av scenen bekräftar 

han för läsaren sina erfarenheter från verkligheten med erfarenheter från det han läst.  Karaktären Don 

Quijote förstärker processen och skapar scenen för läsaren.81 

Om Enckell vandrar runt bland människotyper vandrar Josef Kjellgren vägen fram i ett sökande efter det 

riktiga livet. När han planlöst vandrar runt i Madrid funderar han över en recension på hans förra 

reseskildring där han fått kritik över att han inte besökt de slott, ruiner, borgar och museer som varje 

turist skall besöka: 

 

Men jag vill för min del endast referera en liten del av det levande liv som jag sett omkring mej, 

det som alltid sjuder upp från botten och flyter fram över världsvägarna. Därför är jag också här i 

Madrid med åtta pesetas. Det berömda Museo del prado (liksom Plaza de Toros) tänker jag avstå 

från att recensera.82  

 

Josef Kjellgrens arbetssätt och budskap följer en tradition som är påverkad av författare som Jack 

London och Egon Erwin Kisch. Det sociala reportaget innebar en ny form av verklighetsskildring där det 
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blandades statistik, iakttagelser, känslor och reflektioner. En del författare sökte sig till journalistiken i 

sin vilja att gestalta verkligheten. Författare blev journalister och journalister blev författare och 

gränserna var inte alltid helt tydliga. Samma problematik finns för journalisten gällande undersökningen 

och gestaltningen. Journalistens text får ju inte vara fiktion.83  

Josef Kjellgrens bakgrund och hans texter drabbades efter hans död av ett visst ifrågasättande.84 Idag är 

det kanske intressantare att fundera över i vilken grad Spansk Odyssé bör ses som en reseskildring eller 

ett socialt reportage. Då fokus för denna studie är vad skildringen gestaltar, är en genrebestämning inte 

av någon större vikt. Dock är det viktigt att ha i åtanke att det sätt på vilket Kjellgren för reseskildringen 

närmare det sociala reportaget, också har inverkan på gestaltningen och särskiljer honom delvis från 

Holmström och Enckell och Claesson. Det tilldelar honom som i exemplet ovan, rollen av en förbättrare, 

en resenär med goda ambitioner, vars skildring framförallt vill framhålla hans ödmjukhet i 

sammanhanget. 

När lamporna börjar blinka på det kalla rummet Kjellgren hyr på en bondgård i Andorra försöker han av 

värdinnan få en förklaring till vad som är fel. 

 
Man kan naturligtvis ej låta bli att fråga:  

- Har ni ett elektricitetsverk där uppe? 

- Elektricitetsverk? De ä dynamon ska ja säja. Tvåhundrafemtio pesetas kostar min andel.  Kan ni 

säja att de lyser för tvåhundrafemti pesetas? Nej, sannerligen de gör å ändå försäkrade 

ingenjörerna att allt skulle bli billigare och bättre, bara vi slapp fotogen å lysolja å i stället fick vi 

en dynamo som forsen skulle dra åt oss. Men se herrn, de visste inte vad ja visste som ä gammal. 

Å de ä att Valira inte rinner jämnt! De är just hela hemligheten: Valira rinner inte jämnt!85 

 

Kjellgren använder sig här av en teknik som han kom att bruka ofta. Som den anonyme vandraren har 

han i viss mån också en förklädnad. Det blir möjligt för honom att både delta i händelserna och berätta 

om dem. Britt Hultén visar hur Kjellgren skildrar det han hör och ser, spänningen och den dramatiska 

nerven som uppstår genom hans förmåga att återge scener där miljöer och villkor blir synliga genom 

människors sätt att agera och prata. Människorna beskrivs med tydliga detaljer samtidigt som de förblir 

anonyma. Människorna talar ofta dialekt. Konkretisering av former och detaljer ingår i tekniken.86 

I Kjellgrens teknik på hemmaplan i reportagen om härbärgen och sociala problem i Sverige fanns även 

en ambition till förändring, en folkhemskideologisk syn där författaren blev både granskaren, ombud och 
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84	Börje	Veslen,	Parnass:	Om	den	svenska	30:talsparnassen	och	Josef	Kjellgrens	roll,	Stockholm:	Actum,	1959.	
85	Kjellgren	1932	(1951),	s.	131.	
86	Hultén	1995,	s.	47f.	



 
   
 
 

 34 

språkrör.87 Det problematiska med Spansk Odyssé är att här försvinner de senare perspektiven och 

Kjellgren blir endast granskaren från norr. Om man åter utgår från Pratts ”Contact zones” där hon 

framhåller att dessa möten blir till asymmetriska maktrelationer, kan man här konstatera hur granskaren 

Kjellgren framstår som bildad, kunnig och med överblick, medan den värld och människorna i denna 

som han granskar framstår som obildade, okunniga och isolerade.  

Genom kvinnans sätt att tala tillförs texten en känsla av dokumentär autenticitet.88 Man kan dock fråga 

sig om Kjellgren kunde spanska, och hur han i samtalet om dynamon kunde förstå kvinnan han pratade 

med. Inslaget av dialekt skapar också frågetecken och visar att skildringen sker på resenärens villkor och 

gestaltas genom hans blick och språk. 

 

                                                
87	Ibid.,	s.	50.	
88	Ibid.,	s.	48.	
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4. Avslutande diskussion 
 

Syftet med denna uppsats har varit att visa hur resenären i sin framställning av överskridandet av den 

konkreta gränsen också skildrar överskridandet av en imaginär gräns. Resenären har inte bara anlänt till 

Spanien och Andorra, utan har också passerat gränsen till något annat, till periferin, till något som är 

annorlunda och därför sämre än Europa. Bilden av de andra reproduceras genom gränsöverskridandet 

och de på andra sidan denna gräns beskrivs på ett reducerande sätt som barnsliga, naiva, löjliga, 

okunniga men framförallt annorlunda mot reseskildraren själv. 

Framställningen av Spanien och Andorra som de andra sker utifrån resenärens självbild inte som 

representant för ett land med kolonier, utan som representant för ett land med en särskild förståelse av 

vad modernitet är. Genom denna självbild skildras paradoxalt nog en kolonialmakt som Spanien med en 

kolonial blick. Resenärens självbild är att denna representerar en annan form av modernitet som delvis 

saknas hos dem han skildrar och detta ger honom ett tolkningsföreträde. Självbilden och den modernitet 

som är förknippad med den, bekräftar bilden av gränsens betydelse för skildringen av de andra. 

De tre reseskildringarna i mitt material har det gemensamt att de skildrar ett bestämt område under en 

viss tid. Författarna kommer från en gemensam plats och har valt ut det område de vill skildra med 

utgångspunkten att det är något främmande och outforskat. Skillnaden i materialet är att författarna har 

olika bakgrunder och väljer att beskriva det de vill skildra utifrån olika perspektiv och med hjälp av 

skilda tekniker.  

I samtligas skildringar framstår Andorra som det karga bergslandet nästan utanför civilisationen, och 

Spanien blir det något odefinierbara sydländska landet med orientaliska inslag utan synlig struktur. När 

vi följer resenärerna under deras till stora delar gemensamma färd ser läsaren hur berättarna i 

skildringarna skapar en scen av platsen, där de sätter upp egna gränser genom att konstant definiera vad 

som är europeiskt, spanskt eller orientaliskt. De subjektiva gränserna berör också vad som är autentiskt 

eller förvanskat, outvecklat eller utvecklat, omodernt eller modernt. Resenären kan, när det passar, välja 

att placera sig själv i ett moraliskt friläge och förflytta sig från invanda positioner till nya. Denne kan 

också välja en scen och dra upp sina egna gränser för det egna jaget. 

I analysen av texterna går det att urskilja hur författarna med olika metoder väljer att reducera och 

förminska det och dem som skildras. Användandet av metaforer, kontraster och berättarmässiga tekniker 

skiljer sig åt i de olika skildringarna, men till innehållet utgår de alla från en tradition av västerländsk 

självuppfattning som något som står i direkt hierarkisk relation till de andra, här de skildrade. Författarna 
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utrycker denna tradition med olika metoder och framhåller medvetet eller omedvetet den som norm. De 

reducerar således det de ser efter samma mall, då de utgår från likartade tankemönster. Detta 

reproducerar den etablerade hierarkin och befäster den imaginära gränsen mellan väst och öst, mellan 

centrum och periferi. 

Då det är två distinkt olika platser som skildras och de olika resenärerna särskiljer sig i sina ambitioner 

och arbetssätt, borde skildringarna visa betydande skillnader. Visserligen reduceras platserna i 

skildringarna på olika vis, men i stort sett med samma metoder och med samma resultat. Människorna i 

Andorra och Barcelona framställs som barnsliga och outvecklade på olika sätt, men det gemensamma är 

att denna barnslighet och brist på utveckling inte anses finns i Norden. Bristen på modernitet i syd och 

framför allt det faktum att den inte anses höra hemma där, kontrasteras mot modernitet hemma i norr och 

därmed bekräftar och befäster föreställningen om den. 

Det visar att det viktiga inte handlar om vad som betraktas, utan vilket perspektiv betraktaren utgår ifrån 

och vad den positionen representerar för resenären. Det är främst denna självbild som återspeglas i 

skildringarna av de andra, vars roller bekräftas, befästs och reproduceras. 
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