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“There is no foreign land; it is only the traveller that is foreign”�

�	 Stevenson,	Robert	L	(2002),	i	The Cambridge companion to Travel Writing	Peter	Hulme	and	Tim	Youngs,	
Cambridge	University	Press,	Cambridge,	s	�
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Inledning

Många	vet	inte	mer	om	Transsylvanien	än	att	det	skrivits	en	roman	om	Dracula	
(Bram	Stokers	tolkning	av	Vlad	Tepes),	och	att	landskapet	bebos	av	ett	antal	
björnar	och	vargar.	En	del	känner	kanske	till	att	området	har	varit	omtvistat	
mellan	ungrare	och	rumäner,	och	att	diktatorn	Ceauşescu	under	�980-talet	styrde	
Rumänien	med	järnhand.	

Okunnigheten	gällande	Rumänien	och	Balkan�	är	för	övrigt	stor,	Västeuropa	
är	mer	integrerat,	och	bilden	av	att	Östeuropa	är	annorlunda	är	stark,	det	är	
fortfarande	”vi	här”	och	”de	där”	som	härskar.	Balkanbilden�	har	växlat	något.	
Den	har	tidigare	varit	äventyrlig	och	romantisk,	men	nu	har	den	under	det	
senaste	halvseklet	bytts	ut	mot	en	mer	grå	skildring	av	våld	och	misär.�	År	2007	
ska	Rumänien	in	i	Eu	–	men	är	landet	redo	?	Eller	är	vi	i	resten	av	världen	redo	?	
Kanske	föredrar	vi	att	ha	kvar	vårt	Balkan,	vår	Transsylvanien.	En	orörd	miljö	
som	präglas	av	det	gamla	?	I	så	fall	måste	vi	skynda	oss,	moderniteten	står	vid	
ingång.	

Jag	vill	veta	vad	våra	reseskildrare	såg	och	valde	att	skriva	ner	när	de	besökte	
regionen.	Kan	vi	kanske	där	finna	ledtrådar	till	våra	egna	föreställningar	?	

Vad	är	det	då	som	är	så	spännande	med	svenska	reseskildringar	om	
Transsylvanien	?	Det	som	är	intressant	är	att	resenären	reser	dit	och	skildrar	
området	som	hon/han	ser	det.	Antagligen	vet	denne	en	del	om	regionen,	har	hört	
eller	läst	något	och	troligen	påverkas	av	det	första	intrycket.	Som	läsare	önskar	vi	
att	resenären	åker	omkring	i	landskapet,	talar	med	befolkningen	och	tar	del	av	
kulturen.	Tyvärr	är	det	troligare	att	den	resande	åker	till	valda	ställen,	ser	valda	
saker	och	uppmärksammar	det	som	känns	bekant.	I	slutändan	bekräftas	kanske	
det	lilla	vi	redan	vet	?	Kan	det	vara	så	illa	att	reseskildraren	antecknar	och	skildrar	
det	de	vill	se	?	Det	de	av	oss	läsare	förväntas	att	se	?

HISToRISK	baKGRuNd	

Det	är	svårt	att	kortfattat	sammanfatta	Transsylvaniens	historia,	då	det	genom	
åren	skett	stora	förändringar.	Jag	ska	försöka	göra	mitt	bästa	–	trots	att	det	
tenderar	att	bli	något	invecklat	för	läsaren.	Avslutningsvis	går	jag	in	på	den	
rumänska	och	ungerska	historiebeskrivningen.

Transsylvanien	är	en	geografisk	plats	som	tvistats	mellan	rumäner	och	ungrare.	
Det	ligger	i	den	nordvästra	regionen	i	dagens	Rumänien,	och	var	tidigare	en	provins	
i	det	tidiga	ungerska	kungariket.	Namnet	Transsylvanien	betyder	”landet	bortom	

�	 Rumänien	brukar	ofta	räknas	till	Balkan,	trots	att	”Östeuropa”	är	mer	korrekt,	(men	Transsylvanien	har	
snarare	betraktats	som	Centraleuropa	fram	till	�920).

2	 Balkanbilden;	hur	väst	beskriver	(uppfattar)	befolkning	och	omgivning	som	lever	kring	området	Balkan.
3	 Söhrman,	Ingmar	(2000),	Bland vampar och vampyrer i Draculas land,	s	3�9.



6 skogarna”.	Den	ungerska	befolkningen	hänvisar	till	regionen	som	Erdély,	som	
betyder	”skogsbeklätt	land”,	rumänerna	har	också	anammat	namnet	men	de	stavar	
Ardeal,	och	de	tyska	sachsarna	säger	”Siebenbürgen”;	”landet	med	de	sju	slotten”.	
Transsylvanien	har	7,5	miljoner	invånare	(�99�),	två	miljoner	av	dem	är	ungrare,	och	
av	dem	ett	antal	andra	minoriteter	som	zigenare,	serber,	tyskar	och	judar.	
Fram	till	första	världskriget	styrdes	Transsylvanien	antingen	av	Ungern	som	en	
autonom	region,	eller	som	en	domän	till	den	Habsburgska	monarkin.	Området	
tillerkändes	officiellt	Rumänien	vid	fredsfördraget	�920	i	Trianon,	likaså	
grannregionerna	Banatet,	Crişana	(inkl.	Satu-Mare)	och	Maramureş.	Enda	sedan	
dess	har	dessa	områden,	precis	som	historiska	Transsylvanien,	hört	ihop	med	
Transsylvanien.�	Med	Transsylvanien	avses	ibland	det	historiska	Transsylvanien	
inklusive	Maramureş,	Crişana	och	Banatet,	d	v	s	alla	de	tidigare	ungerska	
områdena.�	

SToRRuMäNIEN	�920–�940	

Källa: Treptow, Kurt, A History of Romania, Iasi 1997.

Ungern	fick	kontroll	över	norra	Transsylvanien	�940	och	fick	genom	det	
andra	Wienfördraget	norra	Transsylvanien,	men	efter	andra	världskrigets	slut	
återställdes	gränserna	från	Trianon	genom	fredsfördraget	i	Paris	�947.�	

�948	tog	kommunisterna	makten	i	Rumänien.�	Fram	till	början	av	50-talet	
gavs	den	ungerska	minoriteten	ökade	rättigheter,	men	den	politiken	övergavs	

4	 Ludanyi,	Andrew	(2000)	”Transylvanian	dispute”	i	Encyclopedia	of Eastern Europe.	s	804	f.
5	 Anders	Blomqvist	(2006)	”One	City	–	Two	Images	–	Two	Communities:	The	Case	of	the	Romanian	

Hungarian	City	of	Satu	Mare	/	Szatmárnémeti”	in	Thomas	Lundén	(ed),	Crossing	the	borders.	Human	local	
interaction	across	international	boundaries.

6	 Ludanyi,	Andrew	(2000).
7	 Nilsson,	Iréne	(2002),	Rumänien och demokratins förutsättningar,	s	��.

0 100 km

TRANS ILVAN IA MOLDOVA

SVARTA
HAVET

CR IŞANA

BANAT

MARAMUREŞ

BU
C

O
V

IN
A

D
O

BR
O

G
EA

ROMÂNEASCĂ
MUNTEN IA

TARA
OLTEN IA

BA
SA

R
A

B IA



7 i	samband	med	utvecklandet	av	en	mer	nationell	utrikespolitisk	linje	på	�960-
talet.�	Den	rumänska	nationalitetspolitiken	under	efterkrigstiden	innebar	en	
utvecklingen	ifrån	�945	fram	till	�980-talet	en	tydlig	rörelse	mot	rumänsk	
nationalism	riktad	mot	assimilering	av	minoriteterna.	�974	valdes	Nicolae	
Ceauşescu	till	president.�	Nationalsocialistisk-kommunistisk	politik	och	det	
dakisk-romerska	ursprunget	betonades	kraftigt.	Rumänska	traditioner,	folkloristik,	
folkmusik	och	arkeologi	lyftes	fram.�0	�989	skedde	en	stor	omvandling.	Det	blev	
ett	ordentligt	uppror	när	regimen	försökte	tysta	ner	den	ungerska	biskopen	
László	Tökeś	som	predikade	mot	Ceauşescusregimen.��	I	december	�989	
störtades	diktatorn	och	därmed	påbörjades	en	process	mot	demokratisering.	
Konstitutionen	som	antogs	vid	en	folkomröstning	december	�99�	fastställde	att	
landet	var	en	demokratisk	republik.��

Den rumänska historiebeskrivningen

Rumänerna	menar	att	de	är	avkomlingar	till	de	ursprungliga,	dakiska	folket	
i	regionen.	Historiebeskrivningen	anknyter	till	att	dakerna	upprättade	ett	
politiskt	system	under	ledning	av	Burebista	(�00	f	Kr)	och	Decebalus	(�00	e	Kr),	
kungariket	var	utspritt	över	dagens	Transsylvanien.	Romarna	besegrade	Dakien	
(�06	e	Kr)	och	provinsen	hamnade	under	deras	imperium	fram	till	27�.	Romarna	
drog	sig	tillbaka	efter	en	invasion	av	germanska	stammar.	Den	rumänska	
historiebeskrivningen	hävdar	att	ett	nytt	folkslag	(förfädrar	till	dagens	rumäner)	
tillkom	ur	de	romerska	legionärerna	och	dakerna.	Detta	stöds	av	det	latinbaserade	
romerska	språket	som	talas	av	rumänerna	idag.	Att	det	inte	finns	arkeologiska	
bevis	på	ovan	ursäktas	med	att	rumänerna	var	tvungna	att	vandra	upp	i	bergen	
på	grund	av	invasionerna	av	barbarerna,	och	då	ska	alla	dokumenterade	bevis	
ha	förstörts.	Rumänerna	utgör	största	majoritet	i	Transsylvanien,	och	den	
rumänska	historiebeskrivningen	menar	att	”rumänska	länder”	existerade	från	
tiden	av	Burebista	och	Decebalus.	”Rumänska	länder”	blev	självständiga	för	
första	gången	(sedan	27�	e	Kr)	under	regimen	av	Mikael	den	tappre	(�557–�60�).	
Rumänerna	anser	att	de	nu	är	en	enig	stat,	och	att	ungrarna	i	dagens	Rumänien	
borde	införlivas	och	bli	rumänska	medborgare,	inte	bara	rumänska	invånare	med	
ungerska	nationalitet.��

Den ungerska historiebeskrivningen

Ungrarna	hävdar	att	de	placerade	sig	i	regionen	för	��00	år	sedan,	och	att	dagens	
rumäner	inte	är	avkomlingar	till	det	dakiska	folket,	därför	att	påståendet	inte	

8	 Tamas,	Gellert	(�987),	Ungrarna i Transsylvanien.
9	 �965	valdes	han	till	partiets	generalsekreterare,	och	kom	då	till	makten.	Söhrman	(�996),	s	27�.
�0	 Söhrman	(�996),	s	27�.
��	 ibid,	s	276.
�2	 Levinsson,	Lindström,	Svanberg,	Österberg	(�998),	s	�28.
�3	 Ludanuyi	(2000),	s	804	f.



8 är	baserat	på	konkreta	arkeologiska,	språkliga	eller	historiska	dokumentationer.	
Den	ungerska	historiebeskrivningen	menar	att	Dakien	existerade	och	att	den	
var	under	romersk	kontroll	från	�06	e	Kr	till	27�.	Men	de	motsäger	sig	till	att	
dagens	rumäner	härstammar	från	denna	Dakiska-romerska	sammansmältning.	
Historiebeskrivningen	hävdar	att	efter	att	romarna	dragit	sig	tillbaka	påvisar	
arkeologiska	fynd	på	att	regionen	var	befolkad	av	andra	folkslag.	Dessa	
kontrollerade	regionen	mellan	27�–896	när	ungrarna	infann	sig.	De	menar	också	
att	vlakerna	(rumänerna)	enligt	dokumentationer	visade	sig	i	södra	Transsylvanien	
först	tidigt	�200-tal.	Därför	är	det	rumänerna	som	kom	efter	ungrarna,	och	
rumänerna	blev	en	majoritet	först	på	�800-talet.	Det	var	ungrarna	som	byggde	
städerna	(tillsammans	med	tyskar)	och	föreskrev	de	rättsliga	grunderna	och	
utgjorde	det	politiska	ledarskapet	över	Transsylvanien	fram	till	�9�8–�920.	De	menar	
också	att	de	utgjorde	två	tredjedelar	av	befolkningen	fram	till	�562	då	de	ottomanska	
turkarna	besegrade	den	ungerska	armén.	Stora	områden	blev	folktomma	och	de	
fylldes	så	småningom	av	serber,	tyskar,	vlaker	och	andra	invandrare	som	bjöds	
in	i	regionen	av	den	Habsburgska	monarkin.	Enligt	historiebeskrivningen	var	
Transsylvanien	en	integrerad	del	av	det	ungerska	riket	från	975–�038	till	�9�8–�920.	
Transsylvanien	var	alltid	styrt	av	ungerska	prinsar,	även	under	Habsburgska	styret	
�69�–�867	var	den	rättsliga	strukturen	beroende	av	den	ungerska	aristokratin.	
Ungrarna	har	nu	tvingats	accepterat	att	Rumänien	kontrollerar	Transsylvanien.	
Men	de	menar	att	de	två	miljoner	ungrare	i	Transsylvanien	borde	få	autonomi	i	de	
delar	av	Rumänien	när	ungrarna	är	en	majoritet.	De	vill	även	få	ökade	rättigheter	
gällande	självständig	utbildning	och	även	självständighet	gällande	kulturella	och	
religiösa	aspekter.��	Ungrarna	ser	sig	själva	som	mer	kulturellt	utvecklade	än	
rumänerna,	och	båda	grupperna	har	en	stark	etnocentrism,	speciellt	ungrarna	
eftersom	de	är	en	minoritet	och	känner	sig	hotade.��

SyFTE	oCH	FRÅGESTäLLNINGaR

Reseskildrarnas	utgångspunkt	är	Sverige,	när	de	reser	till	Rumänien	är	de	
åskådare.	De	antecknar,	lyssnar	och	ser	med	en	främlings	ögon.	Ofta	har	
förberedande	litteratur	lästs,	eller	så	har	författaren	kanske	förväntningar	som	
denne	fått	genom	hörsägen.	Syftet	med	undersökningen	är	att	se	på	vilket	sätt	
svenska	resenärerna	som	representanter	från	Väst	beskriver	Transsylvanien	i	sina	
reseskildringar.	Mina	frågeställningar	lyder:

�.	 På	vilket	sätt	skildrar	författarna	Transsylvaniens	befolkning	gällande	dess	karaktär	och	livsstil	?

2.	 På	vilket	sätt	skildras	omgivningen	gällande	hem	och	natur	?

3.	 Hur	framställer	författarna	det	politiska	klimatet	i	Transsylvanien	?	

�4	 Laudanyi	(2000),	s	804	f.
�5	 Blomqvist,	Anders	(2006).



9 METod	oCH	dISpoSITIoN

Svenska	reseskildringar	om	Transsylvanien	i	form	av	böcker	är	inte	många��,	
därför	väljer	jag	att	använda	samtliga	sex	stycken	som	jag	har	hittat.	Detta	innebär	
att	det	blir	en	lång	tidsperiod	som	sträcker	sig	från	�930	till	2000-talet.	Istället	för	
att	dela	in	arbetet	i	olika	teman,	fokuserar	jag	på	varje	författares	bok	i	sig.	

Fokus	ligger	framförallt	på	reseskildringar	i	form	av	böcker,	men	även	nyare	
former	av	skildringar	berörs	kortfattat,	bland	annat	fyra	tidningsartiklar	och	tio	
utdrag	ur	resedagböcker	på	nätet.	För	att	få	fram	rätt	material	i	form	av	böcker	
har	jag	sökt	efter	litteratur	där	författaren	reser	till	Transsylvanien,	och	skildrar	
området	och	befolkningen.	Det	samma	gäller	artiklarna	jag	valt.	Det	har	inte	varit	
svårt	att	hitta	artiklar.	Det	finns	en	hel	del.	Jag	valde	de	i	mitt	tycke	mest	relevanta	
artiklarna,	det	vill	säga	där	journalisten/författaren	går	in	på	befolkning	och	
omgivning.

Dagboksanteckningarna	från	nätet	var	många,	därför	har	jag	valt	ut	ett	visst	
antal	som	tar	an	området	Transsylvanien.	Urvalet	är	gjort	efter	en	ingående	
läsning	av	ett	femtital	skildringar,	och	jag	har	valt	ut	de	skildringar	där	resenären	
mer	detaljerat	nämner	befolkning	och	omgivning.	Jag	kommer	inte	att	skilja	
på	dem	nämnvärt	i	själva	undersökningen��,	då	de	flesta	lika	gärna	kunde	vara	
skrivna	av	samma	person.	Det	kan	tyckas	orättvist,	men	eftersom	de	är	så	pass	
många	blir	de	förvirrat	för	läsaren	om	jag	ska	nämna	vad	varje	enskild	resande	
heter.	Att	de	är	så	lika	ger	däremot	en	intressant	bild	av	hur	entydiga	många	unga	
personer	i	västvärlden	är	då	de	reser	till	okända	mål.	Jag	kommer	att	återkomma	
till	detta	senare	i	arbetet.

I	undersökningen	citerar	jag	en	hel	del	ur	böckerna.	Citaten	visar	tydligt	
hur	författaren	i	sina	böcker	skildrar	befolkningen	och	omgivning.	Jag	anser	att	
vissa	tankar	och	åsikter	som	författarna	har	inte	kommer	till	rätta	om	jag	enbart	
skulle	referera	dem.	Dispositionen	är	först	och	främst	indelat	efter	respektive	
bok	i	kronlogisk	ordning.	Under	varje	avsnitt	låter	jag	författaren	besvara	
mina	frågeställningar	i	form	av	underrubriker.	På	liknande	sätt	gör	jag	med	
nätdagböckerna	samt	artiklarna.	Avslutningsvis	går	jag	in	på	resultat,	avslutande	
diskussion	samt	vidare	forskning.

KäLLoR	oCH	KäLLKRITIK

Mina	källor	består	av	svenska	reseskildringar	av	Transsylvanien	i	form	av	bland	
annat	fem	böcker;	Fredrik	Böök	Resa till Ungern �93�	är	en	påläst	akademiker.	Hans	
kapitel	om	Transsylvanien	(Siebenbürgen)	tar	främst	upp	orättvisor	som	ungrarna	
får	utstå	i	och	med	ett	rumänskt	övertag	av	regionen.	Naturen	skildrar	han	mycket	
detaljerat.

�6	 Det	finns	många	guideböcker,	däremot	inte	reseskildringar	i	den	form	jag	undersöker,	se	teori	under	”resa	
och	reseskildring	som	begrepp”.

�7	 I	källförteckning	finns	mer	detaljerade	hänvisningar	till	inläggen.



�0 Brita	Wrede	Rumänien i ofredens år	�944	är	den	enda	kvinnan	bland	författarna.	
Hon	är	visserligen	Finlandsvensk,	men	då	hennes	bok	är	tryckt	i	Stockholm,	och	
hon	enbart	skriver	på	svenska	–	anser	jag	att	jag	kan	ha	med	hennes	skildring.	
Hon	koncentrerar	sig	framförallt	på	sjukvården	och	hjälpverksamhet	i	norra	
Transsylvanien,	och	ger	oss	en	positiv	skildring,	och	verkar	helt	bortse	från	att	allt	
som	är	mindre	bra.

Henry	Peter	Matthis	Rumänska rikedomar �952	arbetar	för	folks	demokratiska	
rättigheter	och	säger	sig	vara	en	kulturkämpe	och	kommunist.	Han	ger	oss	en	
folkdemokratisk	bild	av	Transsylvanien.

Yngve	Björnstam	Resa i Karpaterna �955	visar	även	han	riktningar	mot	att	
vara	kommunist	då	han	liksom	Matthis	ser	Rumänien	som	ett	folkdemokratiskt	
land	–	och	gärna	upprepar	det	vid	flera	tillfällen.	För	övrigt	får	vi	en	mycket	positiv	
bild	av	både	folk	och	samhälle.	

Göran	Börge	In i Rumänien – en annorlunda reseskildring	�973	är	mångsysslare	
inom	kultur	och	är	ganska	humoristisk	i	sin	skildring.	Han	ger	oss	en	blandad	
skildring	av	befolkning,	utan	att	gå	till	överdrift	med	varken	orättvisor	eller	
utmålande	av	ett	perfekt	samhälle.	

I	arbetet	går	jag	givetvis	mer	in	på	författarna.	Utöver	nämnda	böcker	använder	
jag	mig	även	av	Richard	Swartz	bok	Room Service	�996,	Gellert	Tamas	två	artiklar	
från	Månadsjournalen	�996	och	Politikens, kulturens & idéernas arena	�997	och	
ett	äldre	medverkande	han	gjort	i	boken	Ungrarna i Transsylvanien	�987.	Övriga	
två	artiklar	jag	valt	är	skrivna	av	Staffan	Widstrand	i	Utemagasinet	2000	och	Mats	
Nilsson	i	Impuls 2002.	Jag	är	väl	medveten	om	att	skildringen	av	Transsylvanien	
påverkas	av	det	politiska	klimatet	i	landet	samt	författarens	politiska	åsikter,	och	
detta	tas	även	upp	i	själva	arbetet.

Jag	har	även	valt	dagboksanteckningarna	på	nätsidan	www.resedagboken.
com.	Resedagboken	är	ett	slags	community	där	vem	som	helst	kan	starta	upp	ett	
medlemskap.	Medlemmen	skriver	in	resans	gång	i	en	nätdagbok,	och	uppdaterar	
hela	tiden	nya	händelser.	Problemet	med	communities	som	denna	är	att	inget	
vara	för	evigt,	användaren	kan	när	som	helst	avsluta	sitt	medlemskap,	eller	ändra	
i	gammalt	material.	Det	material	som	jag	använt	är	från	2002–2005.	Källans	
trovärdighet	kan	ifrågasättas��,	men	materialet	har	kopierats	in	i	ett	separat	
dokument	tillsammans	med	datum.	Den	kritiske	kan	även	om	hon	eller	han	vill	
själv	ta	del	av	nätsidan	genom	att	söka	efter	”Rumänien”	och	där	hitta	nya	och	
gamla	inlägg.	Resedagböckerna	skiljer	sig	från	både	reseskildringarna	i	form	av	
böcker	och	tidningsartiklarna.	Resedagböckerna	är	inte	ämnade	för	en	större	
publik,	utan	är	där	för	att	vänner	och	bekanta	ska	kunna	följa	den	resande.	

Eftersom	det	är	jag	som	gjort	ett	urval	betyder	detta	att	jag	kan	ha	missat	
material	som	skulle	kunna	stödja	mitt	arbete.	Med	tanke	på	de	val	som	jag	har	
gjort	blir	det	min	bild	jag	visar.	Min	egen	roll	har	en	stor	betydelse	då	jag	måste	

�8	 Det	är	svårt	att	få	tag	på	äldre	inlägg	pga	deras	korta	livstid,	en	tryckt	bok	”lever”	längre.



�� välja	ut	det	jag	finner	väsentligt	i	både	böcker	och	artiklar,	och	uppsatsen	blir	
därmed	en	undersökning	gällande	de	delar	som	jag	har	valt	ut.	I	arbetets	gång	
har	jag	försökt	att	vara	så	objektiv	som	möjligt	–	men	det	är	svårt	då	materialet	är	
så	pass	laddat.	Efter	att	jag	gått	igenom	all	material	valde	jag	att	rikta	in	mig	på	
vissa	punkter	med	en	specifik	teori	i	baktanken.	Detta	har	påverkat	den	sovring	
jag	tvingast	göra,	och	i	själva	undersökningen	tenderar	materialet	att	bli	något	
överanalyserat.	Reseskildraren	tänker	antagligen	inte	på	att	hon/han	använder	
begrepp	som	”sydländskt	temperament”,	eller	”infödingar”	–	här	plockas	de	ut	utav	
mig	som	direkt	sätter	uttrycken	i	rampljuset.	Ett	exempel	på	detta	är	när	Yngve	
Björnstam	beskriver	den	”nya	tiden”	och	sedan;	”Äntligen	börjar	solen	sakta	rulla	
mot	väster”.	Här	var	jag	nära	att	direkt	utesluta	ett	slumpartat	uttryck	från	hans	
sida,	och	istället	se	det	som	en	tydlig	metafor	till	att	Öst	börjar	bli	mer	lik	Väst.	
Jag	som	undersökare	lutar	åt	att	hamna	i	samma	grupp	som	de	reseskildrare	jag	
kritiserar	mer	eller	mindre	–	skillnaden	är	att	jag	i	så	fall	är	medveten	om	det	och	
gör	allt	för	att	inte	hamna	där.

FoRSKNINGSLäGE

Jag	har	inte	hittat	svenska	böcker	som	undersöker	reseskildringar	om	
Transsylvanien.	Däremot	finns	andra	länders	reseskildringar	om	Transsylvanien.	
Det	finns	även	många	böcker	om	reseskildringar,	svenska	reseskildringar	om	
andra	platser,	samt	reseskildrarnas	tankar	och	syner	i	sig.	

Dr.	Kati	Stammwitz	(�999),	Chemnitz	University	i	Tyskland,	och	har	undersökt	
reseskildringar	skrivna	av	författare	med	postkolonial	bakgrund.	Undersökningen	
är	baserad	på	intervjuer	med	fyra	författare.	Stammwitz	tar	upp	att	resenären	
lämnar	tryggheten	här	hemma	och	ger	sig	iväg	till	andra,	annorlunda	platser.	Att	
uppleva	skillnader	kan	utgöra	ett	hot	mot	ens	identitet	i	frågan	om	”vi”	och	”de	
andra”.	Frågan	om	identitet	är	en	kritisk	fråga	för	den	postkoloniala	författaren,	
som	ofta	saknar	en	stabil	bild	till	kolonisationen.	De	reseskildrare	som	hon	
intervjuar	har	bland	annat	skrivit	skildringar	om	Asien,	Sydafrika,	Dublin,	
England	och	Transsylvanien.	I	intervjuerna	ges	en	bild	av	att	författarna	känner	
sig	hemma	på	främmande	platser,	och	att	de	känner	sig	mindre	postkoloniala,	och	
mer	internationella.	Men	de	förnekar	inte	direkt	att	de	skulle	vara	postkoloniala	
författare	heller.	Begreppet	”vi”	och	”de	andra”	ses	av	författarna	som	flytande.	
Samtidigt	menar	de	att	de	hör	hemma	i	en	europeisk	kultur	och	att	bakgrunden	
givetvis	påverkar	skildringen.	De	är	trots	allt	västerlänningar	som	besöker	
ett	främmande	land.	Samtliga	vill	även	leverera	en	bild	som	inte	ska	ge	en	
turistkänsla,	”det	andra”,	menar	de,	framgår	mest	i	hur	de	beskriver	mat	och	
övernattning.��	

Amanda	Lagerkvist,	Stockholms	Universitet	”Institutionen	för	journalistik,	

�9	 Stammwitz,	Kati	(�999)	Turning the telescope in Other direction	http://webdoc.gwdg.de/edoc/ia/eese/artic99/
stamm/�_99.html.	



�2 medier	och	kommunikation”	har	skrivit	en	avhandling	Amerikafantasier: kön, 
medier och föreställningar i svenska reseskildringar från USA 1945–63	som	kom	ut	
2005.	Syftet	i	boken	är	att	analysera	den	svenska	uppfattningen	om	uSa	både	i	det	
skrivna	ordet	och	i	det	illustrerade	materialet.	Hon	tar	även	upp	hur	den	resandes	
förväntningar	och	uppfattningar	om	uSa	påverkas	av	svenska	massmedier.	Detta	
påverkar	givetvis	slutresultatet	i	de	svenska	reseskildringarna	om	uSa.�0

Sonja	Miladinović,	Institution	för	slaviska	språk,	Göteborgs	universitet	
har	skrivit	en	uppsats	som	heter	På vift i den europeiska orienten.	Om svenska 
reseskildringar av Balkan	(2005).	Hon	menar	att	det	i	dag	finns	två	Balkan:	det	
ena	är	en	geografisk	plats,	det	andra	är	en	del	av	Europas	imaginära	geografi,	en	
mental	bild	av	ett	Europa	uppdelat	i	hierarkiska	poler.	I	teorin	använder	hon	
bland	annat	Maria	Todorovas	begrepp	”balkanism”.	Detta	andra	Balkan	innefattar	
en	rad	stereotyper	som	skapats	och	formats	i	västvärldens	skönlitteratur	och	
reseskildringar.	Genomgående	för	dessa	verk	är	att	Balkan	skildras	som	den	
Andre	i	förhållande	till	Väst.	Hon	tar	även	upp	att	Balkanbilden	har	många	
likheter	med	den	bild	av	Orienten	som	Edward	Said	skildrat	i	sin	Orientalism.	
Även	här	är	myten	om	Balkan	snarast	västvärldens	egen	konstruktion,	det	handlar	
om	den	dominanta	kulturens	behov	av	att	definiera	sig	själv	genom	sin	motbild.	
Även	svenska	resenärer	har	under	sina	resor	på	Balkanhalvön	varit	påverkade	av	
men	också	bidragit	till	Balkanmyten.	Miladinović	undersöker	ett	antal	svenska	
reseskildringar	av	Balkan	för	att	se	hur	de	förhåller	sig	till	detta	mytiska	Balkan.	
Fokus	ligger	på	det	forna	Jugoslavien.��	Hon	går	inte	in	på	Rumänien	i	sin	
undersökning.	

Maria	Nyman,	doktorand	i	historia	på	Södertörns	Högskola,	har	skrivit	en	
seminarietext	Swedish encounters with Russia 1700–1812	där	hon	undersöker	
hur	svenska	resenärer	beskriver	mötet	med	Ryssland,	hur	deras	möten	skilde	
sig	från,	eller	var	en	del	av	en	svensk/europeisk	diskurs	om	Ryssland	och	
östra	Europa.	Nyman	frågar	sig	på	vilket	sätt	skildringen	av	rysk	befolkning	
stämmer	överens	med	resenärens	egen	förståelse	och	tolkning	av	egna	kulturella,	
nationella,	regionala	identiteter.	Hon	går	också	in	på	resandet	i	sig,	att	en	resa	
innebär	att	ställa	sig	ansikte	mot	ansikte	med	okända	kulturer,	människor	och	
platser.	Resenären	har	oftast	en	färdig	bild	då	denne	inför	resan	har	läst	och	
hört	om	platsen.	Ibland	stämmer	inte	föreställningen	ihop	med	verkligheten,	
och	förföreställningen	kan	avgöra	det	som	man	känner	igen	och	beskrivas	som	

”annorlunda”,	”liknande”,	”ociviliserat”.	Resenären	är	ingen	objektiv	beskådare,	
utan	någon	med	ett	kulturellt	bagage	som	följer	med.��	Nyman	utgår	bland	annat	

20	 Lagerqvist,	Amanda	(2005),	Amerikafantasier: kön, medier och föreställningar i svenska reseskildringar från 
USA 1945–63.

2�	 Miladinović,	Sonja	(2005),	På vift i den europeiska orienten. Om svenska reseskildringar av Balkan,	<http://
www.ep.liu.se/ecp/0�5/055/ecp0�5055.pdf>	s	�.

22	 Nyman,	Maria	(2002),	Swedish encounters with Russia 1700–1812,	Ej	publicerad	seminarietext,	Södertörns	
högskola,	s	�	f.	



�3 från	Saids	Orientalism.	Jag	tar	själv	upp	mötet	med	det	”okända”	i	min	skildring,	
och	hur	resenärerna	beskriver	det	de	ser,	och	ofta	utgår	från	en	omedveten	
etnocentrism.	Hur	litteratur	och	hörsägen	kan	påverka	den	resande	går	jag	in	på	
under	”resedagböcker	på	nätet	2000-talet”.

pERSpEKTIv

Jag	väljer	ett	perspektiv	som	utgår	från	den	berättandes	sätt	att	lyfta	fram	
och	tolka	sina	synintryck.	När	en	resa	skildras	och	ska	dokumenteras	spelar	
författarnas	tidigare	föreställningar	stor	roll.	Reseskildraren	har	ofta	läst	böcker	
om	platsen	före	resan,	och	jämför	gärna	det	okända	med	hemmaplatsen,	i	deras	
fall	–	Väst.	Hemma	är	vi	oss	själva,	och	känner	oss	trygga,	medan	vi	upplever	
främlingskap	och	spänd	uppmärksamhet	under	en	bortovaro.	Resandet	medför	
även	en	mental	förflyttning,	och	resenärens	blick	är	för	det	mesta	mer	skärpt,	
mer	vaksam	och	registrerar	synintryck	mer	aktivt	än	den	”hemmablinde”.	Den	
främmande	gästen	”ser”	även	andra	saker	och	ställer	annorlunda	frågor	än	den	
som	befinner	sig	i	hemmamiljö.��	

I	både	reseskildringar	och	reportage	fungerar	ofta	Västeuropa	som	
referenspunkt	och	alltings	mått.	Jan	Ekecrantz	undersöker	i	Jag har sett 
framtiden… och den fungerar inte	reportage	i	Ryssland,	och	går	där	in	på	
hur	kulturella	och	politiska	tolkningsramar	används	när	platsen	skildras.	
Reseskildraren/reportern	ser	det	som	den	medförda	föreställningsvärlden	
bjuder	henne	eller	honom	att	se.	Skildringarna/reportagen	får	därför	oftast	en	
bekräftande	funktion	–	vi	som	läsare	häpnas	sällan	eftersom	det	inte	skrivs	något	
direkt	oväntat.	I	reportagen	beskrivs	Ryssland	som	Öst,	”där”,	mörkt,	dimma,	
smutsigt,	avkrokar,	efterblivet,	död,	misär,	hotfullt,	förfall.	Dessa	punkter	sätts	
mot	Väst	som	beskrivs	som;	”här”,	upplyst,	klart,	rent,	civilisation,	modernt,	liv,	
tryggt,	välstånd,	framsteg.��	Motpoler	som	dessa	uppkommer	i	de	reseskildringar	
jag	undersöker,	och	jag	ser	det	inte	som	en	medveten	handling	av	skildraren.	
Handlingen	görs	därför	att	den	finns	med	i	skildrarnas	tolkningsramar.	En	mer	
eller	mindre	omedveten	jämförelse	kommer	alltid	att	göras.	I	de	ryska	reportagen	
beskrivs	det	som	är	positivt	i	landet	med	det	som	förknippas	med	västvärlden.��	

I	äldre	reseskildringar	används	oftast	”Orienten”	när	man	talar	om	exempelvis	
Transsylvanien,	nyare	skildringar	använder	olika	begrepp;	ibland	Balkan	eller	
Balkanhalvön,	andra	gånger	Östeuropa,	och	i	äldre	fall	även	Centraleuropa.	
Edward	Saids	begrepp	”orientalism”	kan	ta	in	oss	på	ett	djupare	plan	gällande	
västvärldens	tankemönster	om	”det	andra”,	”det	annorlunda”.	Orienten	beskriver	
han	som	en	slags	teaterscen	där	hela	österlandet	är	inneslutet.	Orienten	blir	
inget	begränsat	område	bortom	den	europeiska	världen	–	utan	en	teaterscen	

23	 Wisselgren,	Per	(200�),	”Hemma,	borta	och	på	väg	–	Robinson	och	det	sociala	reportaget”	i	Reseberättelser: 
Idéhistoriska resor i sociala och geografiska rum,	Stockholm,	s	256.

24	 Ekecrantz,	Jan	(2002),	i	Jag har sett framtiden… och den fungerar inte. Journalister och främlingar i Öst,	
s	�54	ff.

25	 ibid,	s	�75.



�4 ansluten	till	Europa.	Orienten	har	stått	som	en	motpol	till	allt	som	vi	står	för	i	
Väst.	En	medtävlare	som	vi	ställer	i	automatiskt	underläge	eftersom	vi	anser	att	
de	misslyckats	med	att	utveckla	deras	en	gång	så	framstående	kultur.	Genom	
att	placera	orientens	kultur	och	befolkning	under	oss	rent	civilisationsmässigt	
kan	exempelvis	kolonialismen	legitimeras,	och	Väst	blir	något	som	ska	lyfta	upp	
Orienten	till	civilisationen.��

Samuel	P.	Huntington	skriver	i	Civilisationernas kamp att	människor	ofta	
frestas	att	dela	upp	mänskligheten	i	”vi”	och	”dom”;	de	invigda	och	resten.	Men	
han	menar	att	världen	egentligen	är	för	komplicerad	för	att	kunna	delas	in	i	
olika	grupperingar.��	Termen	”Väst”	används	numera	allmänt	för	att	beskriva	
det	som	förr	gick	under	benämning	”den	västliga	kristenheten”.	Historiskt	sett	
är	den	västerländska	civilisationen	en	europeisk	civilisation.	I	modern	tid	är	
det	en	euroamerikansk	eller	nordatlantisk	civilisation.��	Geografiskt	så	har	
Rumänien	och	Transsylvanien	hamnat	på	olika	plaster	när	indelningar	gjorts.	
Under	det	kalla	kriget	var	Rumänien	medlem	i	Warsavapakten,	men	nu	byts	
dessa	grupperingar	ut	mot	andra	som	baserar	sig	på	civilisationstillhörighet;	med	
rötter	i	den	kristna	ortodoxa	kyrkan.��	I	Centraleuropa	ingår	de	länder	som	en	
gång	utgjorde	gränsen	för	den	västliga	kristenheten:	bl	a	Ungern.	Östeuropa	bör	
begränsas	till	de	regioner	som	utvecklades	under	den	ortodoxa	kyrkan;	Rumänien	
är	en	av	dem.	Gällande	Transsylvanien	så	är	en	stor	del	av	befolkningen	katoliker	
(ungrarna),	och	hamnar	då	utefter	denna	delning	delvis	i	Centraleuropa.	Men	
efter	Trianon	�920	tillhör	Transsylvanien	Rumänien	och	hamnar	därför	under	
termen	”Östeuropa”	–	trots	att	det	där	bor	två	helt	skilda	civilisationer.�0	

Maria	Todorova	använder	begreppet	”Balkan”	och	”balkanism”	när	hon	talar	
om	Östeuropa	i	Imagining the Balkans.	Hon	skriver	att	problemet	med	Balkan	
är	att	det	är	en	del	av	Europa,	och	begreppet	orientalism	räcker	här	inte	till.	
Todorova	skriver,	gällande	öst,	att	det	konstruerades	generellt	för	att	väst	skulle	
ha	en	exotisk	och	fantasifull	värld	vid	sidan	om	–	fylld	av	legender,	sagor	och	
underverk.	Med	Balkan	är	det	något	annorlunda	med	deras	avsaknad	av	rikedom	
och	rättframma	attityd.	Precis	som	med	orienten	finns	där	en	mystisk	flykt	till	
medeltiden	–	men	utan	sexuella	övertoner	som	orientalism.	Då	orientalism	ofta	
förknippas	med	det	feminina,	det	sensuella	(haremscener,	bad	osv),	finns	det	
i	balkanism	en	mer	manlig	dragningskraft	av	exempelvis	medeltida	riddare.	
Gällande	reseskildringarna	möts	man	sällan	av	det	sensuella	i	beskrivning	av	
befolkning	och	attityder,	utan	mer	av	barnslighet	och	manlig	stolthet.	Skönhet	
och	sensualitet	finns	dock	beskrivet	i	reseskildringarna	som	jag	undersöker	
gällande	naturen	och	miljön.	Bilden	av	”medeltida	riddare”	syns	när	lockelsen	för	
det	okända	och	spännande	beskrivs.	

26	 Ur	Said,	Edward	(2004),	Orientalism,	Ordfront,	Stockholm.
27	 Huntington,	P.	Samuel	(2006),	Civilisationernas kamp,	s	33.
28	 ibid.	s	54.
29	 ibid,	s	�62.
30	 ibid,	s	206	f.



�5 Ofta	har	Balkan	setts	som	bilden	av	en	bro	eller	en	korsning	–	bron	mellan	steget	
ifrån	utveckling;	som	halvkolonialt,	halvoriental	och	halvutvecklat.��	Metaforen	
blir	även	tydlig	i	reseskildringarna.	Författaren	står	på	”andra	sidan”	bron	och	
granskar	det	som	håller	på	att	utvecklas.	Varje	avvikande	detalj	jämförs	med	
normen	i	Väst,	och	reseskildraren	framställer	sig	själv	som	både	lärare,	och	en	elev	
till	den	något	annorlunda	och	okända	världen	som	ska	undersökas.

Det	som	Todorova	definierar	som	balkanism	kristalliserades	i	en	specifik	
diskurs	runt	Balkankrigen	(�9�2–�9�3)	och	första	världskriget.	Balkanism	
utvecklades	till	en	stor	uträckning	självständigt	från	orientalism,	en	anledning	
var	geopolitiskt,	en	annan	frånvaron	av	ett	kolonialt	arv.	Begreppet	frammanades	
även	delvis	som	en	reaktion	mot	besvikelsen	av	Västeuropas	klassiska	
förväntningar	av	Balkan	–	från	att	ha	varit	mystiskt	orientaliskt	till	en	bild	av	krig	
och	misär.��	Idag	omnämns	Balkan	oftast	till	resten	av	världen	endast	då	terror	
och	problem	blir	extra	synligt	–	resten	av	tiden	ignoreras	det	totalt.��	Ovan	kan	
dock	inte	appliceras	på	reseskildringarna,	utan	är	mer	en	översiktlig	bild.��	

Genom	att	använda	begreppet	”balkanism”	behöver	inte	vi	i	Västeuropa	
känna	oss	medskyldiga	eller	ansvara	för	”problemen”	i	Balkan.	Samma	gäller	
beskrivningen	av	folket	på	Balkan	–	de	är	ociviliserade	och	primitiva.	Begreppet	

”infödingar”	används	flitigt	i	reseskildringarna	och	degraderar	Balkan	till	en	lägre	
civilisationskategori.	Todorova	använder	begreppet	”tribalism”,	stamsamhälle,	som	
även	det	appliceras	på	Balkan.	Stamsamhällets	utmärkande	drag	är	deras	brist	
på	komplexitet	och	deras	svaghet	–	och	när	de	konfronteras	med	modernitetens	
villkor	i	form	av	exempelvis	politiskt	kollapsar	det	alltid	i	tyrrani.��	

Resa och reseskildring som begrepp

Under	en	resa	befinner	man	sig	i	nuet	och	ser	sin	omgivning	i	pågående	tid.	
Resenären	åker	till	en	plats	och	ser,	ibland	antecknar	resenären	under	resans	gång,	
men	ofta	långt	senare.	Reseskildringen	blir	då	en	resa	som	resenären	kommer	
ihåg,	det	minnesvärda,	det	lite	speciella	som	skiljer	sig.	Precis	likadant	fungerar	
det	när	vi	själva	kommer	hem	från	en	resa	–	vi	berättar	det	som	vi	tyckte	var	lite	
annorlunda,	roligt,	intressant.	Det	vardagliga	beskrivs	inte	lika	detaljerat,	om	det	
nu	beskrivs	överhuvudtaget.	En	reseberättelse	eller	reseskildring	blir	här	en	slags	
fiktionär	berättelse.	Som	en	film	baserad	på	en	verklig	händelse	sedd	med	en	
åskådares	ögon.	

Begreppet	”reseskildring”	beskrivs	i	Nationalencyklopedin	som	en	”litterär	
beskrivning	av	en	resa”.	En	”reseguide”	är	även	det	en	slags	skildring,	men	den	
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exempelvis	nyhetssändningar.	
35	 Todorova	(�997),	s	�84.



�6 skiljer	sig	i	den	mån	att	den	är	medvetet	till	för	att	underlätta	(eller	direkt	
påverka)	resenärens	resa.	I	reseguiden	ställer	sig	författaren	helt	i	bakgrunden,	
och	skrivformen	är	mer	opersonlig.	Reseguiden	är	även	oftast	skriven	efter	en	
viss	mall,	där	författaren	går	in	på	språk,	religion,	restaurangbesök,	shopping,	
turistnöjen	med	mera.	En	reseberättelse	antyder	mer	till	något	som	författaren	
berättar	för	oss,	en	historia	med	lite	extra	gnista.	Jag	väljer	att	använda	begreppet	

”Reseskildring”	då	det	används	mer	i	mina	källor	och	den	litteratur	jag	har	
använt.��	Benämningen	stämmer	även	bra	in	i	min	undersökning,	eftersom	de	
valda	källorna	jag	har	är	litterära	och	inte	muntliga.	

36	 Se	ex.	Said,	Ekecrantz,	Lagerkvist,	Nyman,	Miladinović



Resa till Ungern – Strövtåg i Siebenbürgen, 1931

FREdRIK	bÖÖK	�883–�96�

Fredrik	Böök	tar	främst	upp	orättvisorna	i	Transsylvanien	i	hans	bok	Resa till 
Ungern från	�93�,	i	kapitlet	Strövtåg i Siebenbürgen.	Boken	är	den	äldsta	jag	har	
med	i	undersökningen,	och	den	är	skriven	under	mellankrigstiden.��	Författaren	
Svante	Nordin	har	skrivit	en	bok	om	Böök;	Fredrik Böök – en levnadsteckning.	
Nordin	skriver	att	Böök	var	en	framstående	litteraturhistoriker,	kritiker,	essäist,	
reseskildrare,	författare	och	politisk	debattör.	Det	finns	även	en	och	annan	

”Böök-hatare”.��	Ungern	var	en	av	Bööks	favoritländer.	Ungrarnas	civilisatoriska	
överlägsenhet	över	grannfolket	var	Böök	övertygad	om.	Rumäner	beskrivs	ofta	
som	patrask.��	Som	ledande	svensk	publicist	och	akademiledamot	var	han	inte	
en	oviktig	person	och	fick	ofta	ett	vIp-mottagande	under	sina	utländska	resor.�0	
Böök	hyllade	Hitler	men	var	samtidigt	kritisk.��	

NaKNa	INFÖdINGaR	–	INTE	SoM	HEMMa

Fredrik	Bööks	skildring	av	folket	är	bland	de	intressantaste.	Han	beskriver	
folket	väldigt	noggrant,	in	i	minsta	detalj.	Han	registrerar	varje	synintryck,	och	
är	givetvis	mer	uppmärksam	eftersom	han	befinner	sig	på	en	resa.��	Kortfattat	
beskrivs	befolkningen	på	landsbygden	som	nakna,	trasiga	och	tagelhåriga��.	
Nakna	fiskare	syns	vid	vattnen,	kvinnor	ligger	på	knä	och	tvättar	och	somliga	
badar	nakna	helt	ogenerat.	Svin	återkommer	flera	gånger	tillsammans	med	folket.	

”Läderbruna	pojkar	med	svarta	hårtussar	tumla	runt	i	vattnet	och	på	stranden	
samman	med	svarthåriga	svin.”��	Att	människor	och	svin	sover	tillsammans	
lutandes	mot	varandra	är	ingen	ovanlig	syn,	menar	han.��	Begreppet	”inföding”	
används	flitigt	av	Böök.	”Infödingarna	finna	tydligen	icke	solen	alltför	het,	då	de	
inte	sova	i	skuggan	i	grupper”.��	Liknande	uttryck	används	ofta	vid	skildrandet	
av	befolkningen	i	Afrika.	Att	använda	ordet	”inföding”	och	beskrivna	folk	”nakna”	
samt	tillsammans	med	djur	ger	en	mer	ociviliserad	bild	av	ett	enklare	mer	
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�8 primitivt	folk.��	Befolkningen	i	övrigt	beskriver	han	som	sömnig	och	fredlig.	De	
är	hyggliga,	naiva	och	ofördärvade.��	

På	en	gata	i	Cluj	registreras	varje	förbigående	person	med	en	mycket	färgstark	
beskrivning.	Det	är	en	stor	blandning	av	olika	människotyper	och	kostymer,	
och	Böök	menar	att	det	är	svårt	att	själv	kunna	väcka	uppseende.	En	blandning	
av	”korrekta	bondfolk	i	nationaldräkter”	trängs	med	”judar	i	kaftaner,	rumänska	
officierare,	dandies	halvherreelegans,	långhåriga	och	flottiga	zigenare”.��	

Böök	tar	del	i	en	begravning	vid	ett	tillfälle	som	han	genast	jämför	med	
den	svenska.	Precis	som	”här	hemma”	gråter	barn,	kvinnor	och	män	med,	och	
skillnaderna	är	inte	stora.	Han	nämner	dock	mitt	i	allt	att	begravningen	skiljer	
sig	i	den	mån	att	Sverige	har	en	mindre	”rustik	prägel”.	Trots	likheter	finns	
där	hela	tiden	något	som	skiljer	oss	från	dem.	Han	gör	dock	en	skillnad	bland	
den	Transsylvanska	befolkningen	när	han	beskriver	de	olika	nationaliteterna	i	
Transsylvanien,	även	gällande	barn.	Som	exempel	kan	tas	en	beskrivning	av	en	by	
där	det	bor	främst	rumäner.	I	byn	leker	barnen	bland	fordon	utan	minsta	skräck	
för	bilar.�0	När	han	sedan	tar	del	i	de	”sachsiska	(tyska)	Siebenbürgarnas”	liv	
beskriver	han	lekande,	sjungande	tyska	barn	som	”gick	genom	de	krokiga	gatorna	
till	det	rosor	och	blommor	inbäddade	hus,	där	skalden	och	läkaren	bodde	med	
barn	och	barnbarn,	där	allt	sken	av	ordning	och	trevnad”.��	Han	är	noga	med	
att	skilja	på	de	olika	nationaliteterna.	Intrycket	som	ges	är	att	rumänska	barn	är	
stökigare	än	tyska.

uNGRaRE	oCH	TySKaR	GIvaRE	–	RuMäNERNa	MoTTaGaRE

Året	är	�93�,	och	minoriteterna	har	det	hårt	i	Transsylvanien.��	Böök	skriver	om	
hur	det	sker	stora	orättvisor	gällande	utbildning;	ungerska	skolor	stängs	ner	
och	minoriteten	måste	acceptera	rumänska	skolböcker	och	språk.	Modersmålet	
ska	enligt	rumänerna	utrotas.��	Det	som	blir	tydligt	i	kapitlet	är	hur	han	själv	
identifierar	sig	med	ungrarna,	och	placerar	dem	på	samma	sida	som	Väst,	medan	
rumänerna	blir	”de	andra”.��	Trots	att	ungrarna	i	detta	fall	är	utsatta,	är	det	ändå	
rumänerna	som	beskrivs	som	svaga.	Böök	går	dock	in	på	ett	djupare	plan	än	att	
enbart	kritisera	regionen	politiskt.	Att	Rumänien	fick	Transsylvanien	innebar	en	
stor	olycka	för	land	och	folk,	menar	Böök.	Han	påstår	också	att	Transsylvanien	
under	Rumänskt	herravälde	är	dömt	att	förtvina,	att	det	blir	en	”skammfläck”	
på	Europas	karta.��	Han	stannar	inte	vid	att	kritisera	styrelseskicket,	utan	går	
även	in	och	beskriver	rumänska	medborgare	som	förtryckare	som	gör	fel	och	
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�9 är	”korkade”.��	Den	ungerska	befolkningen	beskrivs	däremot	som	”manhaftig”,	
kämpar,	moraliska,	smarta	och	vänliga.��	Den	ungerska	befolkningen	äger	även	
bäst	politiskt	omdöme.	Han	går	in	på	den	tyska	befolkningen	och	kritiserar	
dem.	De	borde	enligt	honom	ställa	sig	vid	ungrarnas	sida	i	kampen	mot	
regeringssystemet,	men	istället	försöker	de	finna	sig	tillrätta	i	det	nya	systemet,	
men	att	han	kan	se	i	den	tyska	pressen	och	litteraturen,	att	man	överallt	får	
tecknen	på	besvikelse	och	förtvivlan.

Hur	man	än	vill	betrakta	saken,	historiskt,	psykologiskt,	ekonomiskt,	kulturellt,	så	kan	

ingen	påstå,	att	Siebenbürgen	är	ett	rumänskt	land:	ungrare	och	sachsare	ha	haft	en	mycket	

större	andel	i	Siebenbürgens	samhällsbyggnad,	de	ha	varit	de	givande,	rumänerna	de	

mottagande.��

Ungrarna	i	Transsylvanien	ses	av	Böök	som	mer	kulturellt	utvecklade	än	
rumänerna,	och	borde	tillhöra	Centraleuropa	–	precis	som	Ungern.	I	och	med	
Trianon	�920	är	nu	Transsylvanien	en	del	av	Östeuropa,	vilket	han	har	svårt	att	
acceptera.

vaCKERT	LaNdSKap	SoM	LoCKaR	FaNTaSIN

Naturen	beskrivs	mycket	detaljerat.	Böök	beskriver	det	vackra	landskapet,	djuren	
och	”infödingarna”.	Hur	vattnet	ser	ut,	om	mineraler,	det	nakna	vilda	fjället,	att	det	
är	blågrått	och	sönderklyftat.��	Siebenbürgen	måste	vara	ett	paradis	för	botanister,	
menar	Böök	och	beskriver	växterna.	Men	inte	heller	naturen	lämnas	oberörd	från	
jämförelser	och	etnocentrism.	

Mellaneuropas	djurvärld	möter	här	orientens,	med	den	granna	kolsvarta	indiska	buffeln	i	

spetsen.	Man	träffar	de	sällsyntaste	och	egendomliga	insektsarter.	Det	är	sålunda	icke	bara	

människorna	som	blandas	om	varandra	i	Siebenbürgen.	Judar	armenier	greker	och	turkar	

representerar	Orienten,	för	att	icke	tala	om	andra	folkspillror…�0

Böök	skriver	att	det	finns	en	lockelse	till	platsen,	och	att	han	alltid	fascinerats	av	
Transsylvanien	”ty	landet	hör	till	dem,	som	locka	fantasin”.	Som	liten	fantiserade	han	
om	Transsylvanien,	och	i	hans	fantasier	fanns	en	och	annan	zigenare,	en	björnjakt	
och	en	herdegosse	som	förälskade	sig	i	en	”adlig	fröken”.��	Här	finns	fortfarande	det	
orientaliska	fantasirika	beskrivet	vid	sidan	om	misären	i	kapitlets	inledning.	Här	blir	

”orienten”	en	utopi,	och	motsats	till	den	materiella	världen	i	Väst.��
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Rumänien i ofredens år, 1944

bRITa	WREdE	�894–�973

Brita	Wrede	är	den	enda	kvinnliga	författaren	i	min	undersökning.	Det	finns	inte	
mycket	fakta	om	henne,	mer	än	att	hon	är	finlandsvensk,	och	har	blivit	inbjuden	
till	Rumänien	för	att	hålla	ett	föredrag	om	förhållandena	i	det	krigshärjande	
Karelen,	och	om	den	sociala	hjälpverksamheten	där.	Hon	ser	stora	likheter	
mellan	Mannerheimförbundet	i	Finland	och	den	rumänska	hjälporganisationen	
Consiliul	de	Patronaj.	I	hennes	bok	från	�944	Rumänien i ofredens år	får	vi	som	
läsare	en	väldigt	positiv	bild	av	Transsylvanien	och	dess	invånare.��	Hon	besöker	
framförallt	olika	institutioner.	Läsaren	får	även	en	ganska	klar	bild	av	vart	hon	
står	politiskt.	I	Bukarest	besöker	hon	Finlands	ministerhotell	där	hon	bland	annat	
får	tala	med	armé	stabschefen	i	Rumänien.	Wrede	skriver	att	de	två	går	in	på	det	
som	”står	henne	närmast	om	hjärtat”;	stabschefen	säger:

Fronten,	Madame,	där	är	andan	den	bästa	och	humöret	och	konditionen	god.	Fred,	

Madame	?	Nej,	ingen	ropar	på	fred.	Bara	på	hemmafronten.	Men	där	avgörandet	sker,	där	

man	är	ständigt	i	dödsfara,	där	klagar	ingen.	Bättre	dö	än	hamna	under	bolschevikerna.

Wrede	skriver	att	hon	instämmer	av	hela	hennes	hjärta.	Rumänien	är	enligt	henne	
på	väg	att	byggas	upp	med	en	ny	folkhälsa	och	en	högre	kunskapsnivå.��	

dEN	RuMäNSKa	uTopIN	MEd	EN	GNISTa	baRNSLIGHET

I	hennes	beskrivning	av	bostäderna	får	vi	direkt	en	uppfattning	om	hur	hon	
upplever	de	olika	nationaliteternas	personligheter.	Rumänska	hem	beskriver	hon	
som	”glada”	himmelsblåa	lerhus	som	ligger	i	skogsgläntorna.	Ungrarna	bor	i	

”välbyggda”	trähus,	och	tyskarna	bor	i	”seriösa”	och	ansvarskännande	samhällen.	
Att	rumäner	är	glada	och	lättsamma	och	att	tyskar	är	ansvarsfulla	återkommer	
hon	till	flera	gånger.	Befolkningen	beskriver	hon	som	följande:	Tyskarna	är	
ordningsamma,	men	de	saknar:	

de	rumänska	böndernas	glada	blomsterknippen	i	de	bredskyggiga	hattarna,	deras	

vita	broderade	skjortor,	deras	kvinnor	i	festliga	färger	och	deras	många	nyfikna	och	

förtroendefulla	barn.	Med	ett	ord,	man	saknar	den	rumänska	livsglädjen	och	det	omedvetna	

sinnet	för	det	pittoreska.
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22 Men	samtidigt	anser	hon	att	det	är	tyskarna	som	bidrar	mest	till	landets	
rikedom.��	Här	märks	väl	att	hon	redan	har	en	bild	av	de	olika	nationaliteterna,	
och	söker	efter	det	som	hon	exempelvis	ser	som	”romantiskt”	rumänskt.	Som	
läsare	undrar	man	över	ovanstående	citat	då	hon	skriver	”omedvetna”	pittoreska.	
Detta	pittoreska	är	något	positivt,	medan	de	tyska	”ansvarskännande	samhällen”	
inte	är	en	lika	trevlig	upplevelse.	Sonja	Miladinović	tar	i	På vift i den Europeiska 
orienten upp	ett	tydligare	exempel	då	hon	skriver	om	hur	reseskildraren	Dagmar	
Hellstam	i	början	på	70-talet	besöker	Jugoslavien.	De	moderna	höghusen	
i	städerna	beskrivs	som	”sterila”,	som	”lådarkitektur”,	”lika	ointressant	som	
alla	dylika	bostadsmaskiner	världen	över”.	Västerlänningar	behöver	inte	resa	
till	Balkan	för	att	se	det	moderna	–	det	finns	ju	redan	hemma.��	På	detta	vis	
uppskattas	automatiskt	det	pittoreska	i	högre	grad,	det	ska	helst	inte	vara	som	
hemma.	Ett	annat	exempel	som	är	taget	ur	Wredes	bok	är	hur	hon	beskriver	den	

”nya”	stadsbefolkningen.	När	hon	ser	att	moderniteten	är	vid	ingång	minns	hon	

herdarna	på	den	vida	stäppen,	de	långsamma	bönderna	med	sitt	barnsliga	ansiktsuttryck	

och	kvinnorna	med	den	rena,	goda,	blicken,	de	starka	armarna	och	den	tidlösa	

klädedräkten.	Och	jag	hoppas	att	lantbefolkningen,	som	i	Rumänien	har	bibehållit	sig	så	

förunderligt	obefläckad	av	tiden,	skall	förbli	sig	lik.��	

Utveckling	är	något	positivt,	men	när	det	blir	för	modernt	–	då	ska	tiden	stå	still.
Maten	beskriver	Wrede	som	en	kombination	av	de	franska,	ryska,	ungerska,	

wienska,	turkiska,	polska	och	grekiska	köken.	Hon	anser	att	andra	länders	
maträtter	bleknar	i	jämförelse.	Man	kan	läsa	Rumäniens	historia	ur	dess	menyer,	
som	ungefär	vart	tjugonde	år	haft	krig	och	främmande	herravälde.��	Landet	har	
även	de	bästa	mejeriprodukterna,	det	bästa	köttet	och	den	berömda	salamin.	
Hon	tror	att	Transsylvanien,	när	tiden	är	inne,	kommer	att	bli	ett	turistparadis,	
det	är	enligt	henne	redan	nu	fullt	jämförbart	med	Tyrolen.	Hon	ser	även	
centraliseringen	i	Rumänien	som	något	positivt	då	hon	anser	att	kontrollen	
över	alla	nyordningar	blir	mer	effektiv.	Centraliseringen	har	bidragit	till	att	
sammansätta	Rumäniens	motsvarigheter	till	turistföreningen,	jaktföreningen	och	
andra	organisationer	till	ett	enda	ministerium	–	Propagandaministeriet.	Wrede	
medger	att	namnet	klingar	illa,	men	att	det	är	”utomordentligt	välskött”.��	

Under	resan	har	Wrede	en	rumänsk	kvinna�0	som	sällskap.	Apriliana	
Medianu,	som	hon	heter,	har	ögon	som	kastanjer,	röda,	feta	kinder	och	röd	
liten	mun.	Wrede	skriver	att	innan	denne	Apriliana	talar,	öppnar	och	sluter	hon	

65	 Wrede	(�944),	s	84.
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23 ögonen	ett	par	gånger	sedan	munnen	som	en	fågelunge,	och	gör	en	långsam	gest	
med	”de	små	knubbiga	händerna”.	Sedan	talar	hon.	Wrede	menar	att	Apriliana	
har	ett	orientaliskt	lynne.	Ibland	blir	hon	av	någon	anledning	uppryckt	ur	sin	

”indolens”	och	sätter	då	igång	med	både	”energi	och	intelligens”.	”För	mitt	nordiskt	
verksamma	lynne	är	det	ibland	lite	retsamt	att	vara	beroende	av	Apriliana.	Men	
hon	har	ett	hjärta	av	guld	!”��	Apriliana	beskrivs	som	ett	oförstående	djur,	medan	
Wrede	är	den	resonabla	kvinnan.	Detta	oförutsagda	beteende,	efterblivna	och	
småaktiga	”käbbel”	är	motpoler	till	den	välordnade	civilisation	som	Wrede	
är	uppvuxen	i.	Hon	placerar	därmed	Apriliana	till	ett	barns	nivå.��	Även	i	
Miladinović	uppsats	tolkas	Balkan	som	en	halvutvecklad	och	halvciviliserad	plats	
framförallt	när	lokalbefolkningen	så	ofta	upplevs	som	infantil.��

	 	
RoGIvaNdE	NaTuR

Luften	beskrivs	som	ren	och	frisk,	där	vilar	en	doft	av	ljusa	lövskogar	och	
grönskande	branta	ängar.��	Landsvägarna	beskrivs	som	gropiga,	och	när	man	
kör	bil	får	man	gång	på	gång	sakta	ner	farten	för	att	kunna	väja	för	mötande	
zigenarlass,	där	”svarthåriga	ungar	tittar	fram	under	kuren”.��	Frågan	är	om	
Wrede	skulle	nämna	hårfärg	överhuvudtaget	om	majoriteten	av	svenskar	och	
finländare	hade	svart	hår.	Att	ständigt	iaktta	och	beskriva	det	som	är	annorlunda	
är	inget	konstigt	då	Väst	fungerar	som	en	referenspunkt,	och	dess	tolkningsramar	
automatiskt	används	när	något	okänt	skildras.��	Den	romantiska	bilden	syns	
även	tydligt	när	hon	beskriver	att	herdar	vallar	sina	hjordar	i	gläntorna,	och	att	
bonden	på	vintern	gärna	far	med	en	brödbulle	i	blusen	att	kasta	åt	efterhängsna	
vargar.	”Ljuvliga”	skidfärder	i	idealisk	alpin	terräng	beskrivs��,	och	de	ljuva	
dalarna	beskrivs	gång	på	gång,	även	vajande	sädesfält	och	saftiga	gröna	ekdungar.	
Byar	beskrivs	som	mysiga	med	fyrkantiga	hus	och	metertjocka	halmtak.	Träd	är	
planterat	i	fyrkant	kring	husen.��	Hela	området	ger	intryck	av	lantlighet.	På	saftiga	
grönskande	bergsängar	ser	hon	karlar	som	bärgar	hö,	de	är	klädda	på	böndernas	
vis	i	långa	vita	byxor	med	skjortan	utanpå	och	ytterst	en	svart,	broderad	jacka.	
Här	får	man	avskildhet	och	ro.��
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Rumänska rikedomar, 1952

HENRy	pETER	MaTTHIS	�892–�988

Henry	Peter	Matthis	har	tjänstgjort	som	bland	annat	folkskollärare	�922–�929.�0	
Han	har	arbetat	aktivt	till	försvar	av	de	demokratiska	fri-	och	rättigheterna,	
och	har	bland	annat	genom	redaktörskap	för	till	exempel	den	antifascistiska	
kulturkalendern	Kulturfront,	bidragit	till	att	samla	de	demokratiska,	progressiva	
krafterna	mot	fascismen.	I	samma	anda	arbetade	han	som	redaktör	för	Röster 
för freden	(�956),	vilken	riktade	sig	mot	de	krafter	som	verkade	för	krig	under	
femtiotalet.��	Matthis	själv	reser	han	till	Rumänien	för	att	fira	författaren	Mihail	
Eminescus��	�00-åriga	minne.��	Han	påpekar	dock	att	det	inte	är	helt	lätt	att	
göra	en	sådan	resa.	Att	resa	till	Rumänien	är	för	en	svensk	liktydigt	med	att	
bli	misstänkt	för	oamerikanska	intressen.	Matthis	skriver	att	han	vägrar	låta	
den	”västdemokratiska	likriktningen”	i	Sverige	styra	hans	reseval,	han	vill	se	

”det	okända”	med	egna	ögon,	och	lära	känna	folk	som	har	börjat	förverkliga	
socialismen.��	

dETaLjERadE	bESKRIvNINGaR	av	KLädER	oCH	HEM

Vi	får	en	mycket	detaljerad	klädbeskrivning	av	befolkningen.	Matthis	beskriver	
en	grupp	han	träffar	på,	bland	annat	tre	kvinnor	som	hade	vida,	broderade	blusar.	
Beskrivningen	liknar	Elsa	Beskows	saga	Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin.	
En	av	kvinnorna	hade	en	svart	kjol,	den	andra	grön,	den	tredje	brun,	kjolarna	var	
pösiga	och	veckrika,	beskrivningen	fortsätter	i	ett	helt	stycke.	”De	förde	sig	ledigt	
och	rankt,	med	en	viss	käck	värdighet.”	Männen	i	gruppen	hade	små,	svarta	hattar	
och	strama	åtsittande	kläder.	”De	var	slanka	och	raka	och	verkade	allvarsammare,	
mindre	rörliga”.��	Männen	beskrivs	knappast	som	ociviliserade	och	ovårdade,	
som	männen	på	Balkan	så	ofta	nämns	som.��	Nedan	följer	en	ännu	mer	ingående	
beskrivning	(som	jag	försökt	korta	ner):

Gifta	kvinnor	hos	bönderna	har	alltid	något	på	huvudet:	en	duk	i	starka	färger,	en	vävd	

hätta	/…/	eller	ett	långt	vitt	huvudkläde	i	en	tät	vävnad	och	med	broderier	och	fransar	i	
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26 bägge	ändarna.	/…/	Kjolen	är	ofta	ett	praktstycke	/…/	med	guld-	och	silvertrådar	invävda	

i	mönstret.	Detta	är	på	längden,	men	förklädena	(ett	fram	och	ett	bak)	har	mönstret	på	

tvären	och	kontrasterande	färger.	Är	kjolen	vit	så	är	förklädarna	brokiga,	med	konstrika	

broderier	och	mönster.��

Även	hemmen	beskrivs	detaljerat	med	vävda	mattor	hängandes	på	väggarna,	
broderande	dukar	till	borden,	vävda	kuddar	för	bänkar	och	sängar.��	Vid	ett	
tillfälle	hälsar	han	på	i	en	kollektivgård,	där	han	hamnar	hos	en	saxisk-tysk	
mellanbondes	hem,	det	beskriver	han	som	följande:	

Det	var	tysk	ordning	på	det	hela,	och	den	unga	bondmoran	var	ljus	och	lagom	frodig,	av	en	

typ	som	man	helst	kallar	holländsk,	ett	runt	och	öppet	ansikte	hade	hon,	blåa	glada	ögon,	

ett	rörligt	och	vaket,	enkelt	myndigt	sätt.��	

Beskrivningar	som	ovan	är	typiska	i	samtliga	reseskildringar.	Att	in	i	minsta	detalj	
beskriva	hur	hemmen	och	människorna	ser	ut.	”Bondmoran”	beskrivs	som	någon	
Matthis	redan	känner	sedan	tidigare,	han	kallar	hennes	”typ”	för	holländsk	för	att	
direkt	placera	in	henne	i	ett	fack.	Det	är	exotiskt,	lite	annorlunda.	Inte	i	negativ	
mening,	men	som	åskådare	vill	Matthis	kanske	samla	ihop	alla	intryck	som	kan	
vara	fruktbara	för	en	annorlunda	reseskildring.	Han	jämför	även	kollektivgården	
med	Sverige,	och	menar	att	han	lika	gärna	kunde	vara	hos	någon	svensk	
mellanbondes	hus.�0

ETT	FoLKdEMoKRaTISKT	RuMäNIEN

Matthis	vill	se	”det	okända”	med	egna	ögon,	men	han	påvisar	att	han	redan	har	en	
bild	av	ett	samhälle	där	socialismen	härskar.	När	han	reser	runt	i	Transsylvanien	
söker	han	hela	tiden	efter	något	positivt	som	förknippas	med	hans	politiska	
drömmar.	

Enligt	honom	råder	det	vänskap	mellan	de	olika	nationaliteterna	i	
Transsylvanien.	Ett	exempel	på	detta	får	vi	beskrivet	i	ett	samtal	han	har	tagit	del	
av.	På	ett	tåg	på	väg	till	staden	Cluj	fick	han	sällskap	av	fyra	herrar	som	talade	
tre	olika	språk	med	varandra;	rumänska,	ungerska	och	tyska.	De	fyra	förstod	
varandras	språk	utan	vidare,	Matthis	jämför	det	med	danskar,	norrmän	och	
svenskar	som	talar	fritt	med	varandra.	Han	förklarar	att	tiderna	ändrats	och	
att	tiden	då	minoriteterna	blev	förföljda,	och	de	olika	folkslagen	hetsades	mot	
varandra	är	förbi.	Nu	är	nationaliteterna	fria,	och	alla	är	vänner.	Gång	på	gång	
får	vi	veta	hur	otroligt	rättvist	det	är.	Både	i	städer	och	i	byar	bor	det	tre	eller	fler	
olika	nationaliteter	vid	sidan	om	varandra	som	goda	grannar.	Folk	med	olika	
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27 modersmål	och	religioner,	dräkter	och	sedvänjor	samarbetar	utan	bråk.	Ingen	
talar	om	annat	än	samarbete,	gott	grannskap	och	lugnt	samboende.	Matthis	
anser	att	studieförhållandena	för	universitetseleverna	fungerar	väldigt	bra.	När	
han	besökte	ett	universitet	rådde	det	bästa	samförstånd	mellan	ungerska	och	
rumänska	studenter.	Matthis	menar	att	det	är	friheten	som	utvecklade	vänskapen.	
Han	ger	oss	även	här	en	positiv	bild	av	rumänerna,	de	är	rättvisa	och	landets	
politiska	författning	fungerar	bra.��	

Han	fascineras	av	att	rumänerna	vet	mer	om	svenskar,	än	vi	vet	om	dem.	
Folk	han	träffar	vill	veta	mer	om	svensk	arkitektur	och	heminredningsstil,	om	
kooperation	och	socialvård,	litteratur,	musik	och	teater.	Han	fortsätter:

Sydländskt,	vill	man	kanske	säga	till	förklaring	och	sätta	i	fråga	vad	som	är	orsaker	och	

verkningar.	Ja,	den	vakna	livligheten	är	sydländsk,	den	öppna	mottagligheten	är	det	delvis.	

Och	det	kan	vara	annat	att	nämna	som	har	sin	betydelse	i	sammanhanget.	Man	kan	

tala	om	frihet	från	den	överlägsna	attityden.	Och	om	den	medmänskliga	inställningen,	

det	solidariska	sinnelaget	som	utvecklas	av	likställigheten.	Hos	folket	med	de	tretton	

modersmålen	är	man	inte	bara	fredlig	inbördes	utan	också	gärna	vän	med	andra	nationer.	

Det	hör	till	en	enkel,	real-socialistisk	levnadskonst.��

Det	politiska	Transsylvanien	hyllas	genom	hela	boken,	och	här	beskrivs	det	inte	
alls	som	Öst,	där,	mörkt,	efterblivet.	Det	han	beskriver	som	positivt	är	inget	
som	han	förknippar	med	Väst,	snarare	tvärt	om.	Han	går	däremot	in	på	att	det	
skett	en	förändring,	och	att	”nya”	Transsylvanien	har	utvecklats.	Ett	”bevis”	på	
detta	är	ett	område	i	Sinaia	som	tidigare	endast	var	öppet	för	de	välbärgade.	
Nu	har	det	öppnats	som	en	plats	där	alla	kan	vila	upp	sig	efter	en	sjukdom,	
eller	en	plats	där	vanligt	folk	kan	få	arbetsro.	Tågen	dit	är	alltid	fullpackade	
av	människor.	Vid	stationerna	hjälper	människorna	varandra	att	tränga	sig	in	
i	vagnarna	–	detta	gör	de	med	”skratt	och	stoj”.	Genom	hela	skildringen	är	alla	
glada	konstant.	Han	understryker	även	att	det	lönar	sig	att	arbeta.	Han	fortsätter	
och	menar	att	så	skulle	vi	ha	det	hos	oss,	”men	det	får	vi	nog	vänta	på	!”��	Enligt	
honom	är	Transsylvanien	på	många	vis	modernare	än	Väst,	i	mångas	ögon	mer	
kommunistiskt.
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28 RoMaNTISKT	oCH	pLÖTSLIGT

Matthis	ger	oss	en	ganska	romantiskt,	näst	intill	sagolik,	bild	av	Transsylvanien.	
Vid	ett	tillfälle	är	han	på	en	resa	med	häst	och	vagn,	och	han	möts	av	en	liten	
ålderdomlig	stad,	han	åker	över	en	ringlande	älv	och	”plötsligt”	blir	det	mörkt.	

En	lägereld	blossade	upp	/…/	Det	var	herdar	eller	zigenare	som	hade	tänt	ljus	mot	ovädret	

eller	natten.	Elden	lyste	något	gammaldags,	primitivt,	mitt	i	en	djup	ödslighet,	som	

skymtade	och	var	borta.	Sedan	bröt	det	löst,	det	praktfullaste	åskväder	jag	har	något	minne	

av	–	blixtrar	i	serier	utan	uppehåll,	flammande	längst	bergen.	/…/	I	den	fortfarande	klara	

himlen	i	sydöst	satt	en	silverblank	måne��.	

Zigenare,	det	som	är	gammaldags,	primitiva,	ovädret	och	den	silverblanka	
månen	är	vanliga	bilder	som	resenären	har	när	öst	ska	skildras	–	sagolikt	och	
annorlunda.��	

När	han	besöker	staden	Cluj	hamnar	han	på	en	vacker	kvadratisk	öppen	
plats,	som	han	jämför	med	Stortorget.	Det	hela	påminde	om	en	mellaneuropeisk	
stad.	”Knappast	ålderdomlig”.	Han	är	dock	inte	negativ	till	det	moderna.	Många	
byggnader	var	renoverade	och	moderniserade	i	en	stil	han	kallar	transsylvansk,	
inhemsk.	Detta	var	en	av	de	vackraste	städerna	han	besökt.��	

En	annan	stad	–	Braşov	–	beskrivs	som	en	gammal	tysk	stad,	men	i	de	nya	
delarna	var	det	modernt	rumänskt,	med	vita	hus	och	mycket	grönska.��	Här	är	
det	rumänska	modernt,	medan	det	tyska	beskrivs	som	gammalt	till	skillnad	från	
Wredes	beskrivningar.	
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Resa i Karpaterna 1955

yNGvE	bjÖRNSTaM	�906

�955	släpps	en	bok	av	Yngve	Björnstam	Resa i Karpaterna.	Björnstam	är	
socialarbetare	och	ungdomsvårdare,	och	han	blir	inbjuden	till	att	göra	en	
studieresa	i	det	”folkdemokratiska”	Rumänien.	Björnstam	medger	att	hans	
kunskaper	om	Rumänien	är	blygsamma	och	i	boken	försöker	han	redovisa	vad	
en	resenär	ser	med	egna	ögon	och	vad	han	erfarit	genom	samtal.	Samma	år	som	
Björnstam	besöker	Rumänien	får	han	höra	ett	tal	av	Harry	Videmyr,	socionom	i	
medborgarhuset:

Rumänien	är	ett	land	bakom	järnridån	–	landet	har	varit	under	ständigt	förtryck	och	är	det	

fortfarande	–	kanske	värre	än	någonsin.	Det	är	ett	primitivt	och	efterblivet	land,	ekonomisk	

misär	och	nöd	dominerar	nationens	liv.	Analfabetism	och	okunnighet	råder	i	landet.	

Rumänien	har	ingenting	att	lära	en	svensk.	

Björnstam	håller	inte	alls	med	ovan,	utan	menar	att	detta	är	ord	som	han	fick	
höra	av	svenskar	som	dagligen	inhämtade	uppgifter	och	upplysningar	från	den	
svenska	pressen,	precis	som	han	själv.	Men	när	han	besökte	Rumänien	förstod	han	
att	denna	bild	inte	riktigt	stämde	överens	med	verkligheten.��

GLada	RuMäNER	MEd	SydLäNdSKT	TEMpERaMENT

Björnstams	resa	till	Transsylvanien	kan	karaktäriseras	av	en	vilja	att	hitta	saker	
som	inte	stödjer	Videmyrs	tal.	Ekonomisk	misär	existerar	inte	i	hans	reseskildring.	

I	ett	kapitel	beskriver	han	en	vanlig	kväll	i	Transsylvanska	staden	Cluj.	Han	
åker	i	häst	och	vagn	och	kusken	är	en	zigenare	med	en	blomma	i	hatten.	Överallt	
driver	folk	omkring,	skämtar,	skrattar	och	pratar.	Björnstam	får	till	sin	förvåning	
veta	att	det	är	en	helt	vanlig	kväll,	folk	har	slutat	sina	arbeten,	ätit	middag	och	
fördriver	nu	ett	par	svalkande	timmar	i	friska	luften.��	

Många	gånger	har	jag	haft	tillfälle	att	iakttaga	hur	vänsälla,	spontana	och	utåtriktade	

rumänerna	är.	Den	sydländska	glöden,	som	vi	kallar	det,	möter	vi	här	i	rikaste	mått.	Han;	

lång,	mörkhyad,	svarthårig	och	temperamentfull�00.	

98	 Björnstam	(�955),	s	��4.
99	 ibid,	s	2�.
�00	 ibid,	s	20.



30 Den	sydländska	glöden	finns	med	i	Björnstams	tidigare	föreställningar,	och	här	
i	ovanstående	citat	får	han	en	bekräftelse	av	att	den	existerar	–	det	finns	bara	en	

”han”,	och	han	är	mörk	och	temperamentsfull.	För	övrigt	beskriver	Björnstam	att	
rumänernas	livslust	hör	ihop	med	ett	sydländskt	temperament,	men	att	de	nya	
miljöförhållandena	och	målsättningarna	också	är	bidragande	faktorer.	

En	positiv	bild	ges	av	barnen	i	Rumänien.	Deras	ögon	glittrar,	de	har	lärt	sig	
många	språk,	de	tycker	om	dans	och	sång,	samt	har	en	massa	brevvänner	från	
olika	delar	av	världen.	Här	går	han	även	in	på	en	jämförelse	med	svenska	skolor.	
Klassrummen	är	enkla,	ljusa	och	trivsamma	–	de	påminner	om	en	genomsnittlig	
svensk	skola.�0�

Husen	är	pyntade	och	dammfria.	Kvinnor	arbetar	i	hemmet,	män	utanför.	Och	
Björnstam	skriver	att	alla	pratar	om	den	”nya	tiden”.	�0�	Bostäderna	beskriver	han	som	
rymliga	men	något	omoderna.	På	väggarna	syns	ofta	tavlor	med	religiösa	motiv.�0�	

God	aRbETSaNda	oCH	GEMENSKap

Även	Björnstam	anser	att	de	olika	nationaliteterna	samsas.	Toleransen	och	
förståelsen	för	människor	med	skilda	språk,	vanor,	utseenden	och	tänkesätt	har	
gått	folket	i	blodet.�0�	

Han	besöker	ett	ungerskt	universitet,	och	där	får	han	höra	av	rektorn	att	
magyarer	(ungrare)	är	helt	jämställda	med	rumänerna.	Dessa	tänker	aldrig	på	att	
de	har	skilda	modersmål,	och	en	ungersk	student	har	precis	lika	stora	möjligheter	
att	bedriva	studier	som	en	student	med	rumänska	som	modersmål.�0�	Överallt	
möts	han	av	en	positiv	arbetsanda,	produktionsresultatet	stiger,	levnadsstandaren	
höjts.	Utarmningen	och	nöden	har	eliminerats.	Är	inte	detta	en	framgång	?	Frågar	
han	sig.	En	seger	för	det	socialistiska	samhället	?	Livet	har	fått	ett	innehåll.�0�	

Björnstam	ser	den	rumänska	invånaren	som	realist.	En	realist	som	vet	att	sitt	
land	inte	är	ett	färdigt	paradis,	att	folkdemokratin	har	många	fiender	och	att	det	
tar	ett	tag	att	bygga	upp	ett	skövlat	land.�0�	För	övrigt	är	Transsylvanien	en	region	
som	hela	tiden	utvecklas	till	det	bättre	enligt	honom.	Olja,	kol	och	järnmalm	
utnyttjades	exempelvis	bristfälligt	tidigare,	men	nu	tar	industrierna	vara	på	
resurserna.	Överallt	skjuter	nya	industrier	och	bostadsområden	upp.	Nya	gator	
utstakas,	parker	anläggs	och	man	diskuterar	i	alla	församlingar	hur	man	ska	få	sin	
stad	inte	bara	större	och	mer	effektiv	utan	också	skönare.	

Det	är	ett	sympatiskt	drag	hos	aldrig	så	realistiska	och	framåtblickande	rumäner	att	de	

alltid	skänker	de	kulturella	aspekterna	största	möjliga	hänsyn�0�

�0�	 Björnstam	(�952),	s	73	ff.
�02	 ibid,	s	30	f.
�03	 ibid,	s	��4	f.
�04	 ibid,	s	�9.
�05	 ibid,	s	�5.	(�959	tvingades	det	ungerska	Bolvai	universitet	ihop	med	det	rumänska	Babes,	den	ungerska	

rektorn	begick	självmord.	http://hungarian–history.hu/lib/trans/trans09.htm	kp.3	2006–05–�9).
�06	 ibid,	s	��9.
�07	 ibid,	s	�9.
�08	 ibid,	s	65.



3� Ungdomarna	i	Rumänien	är	också	glada	och	trevliga.	Han	menar	att	han	aldrig	
har	mött	en	ungdom	som	varit	mera	öppen,	glad	och	naturlig	än	den	rumänska.	
Han	skriver	att	barnen	i	Rumänien	vet	att	de	kan	bli	vad	de	vill,	alla	barn	han	
talade	med	verkade	ha	stora	drömmar	och	självförtroende.	”Jag	måste	göra	min	
plikt	och	arbeta	flitigt,	i	gengäld	finns	ingen	gräns	för	hur	långt	jag	kan	nå	!”	De	
sista	orden	ska	ha	yttrats	av	en	fjortonårig	flicka	vars	huvudintressen	var	kemiska	
experiment	och	fotografering.�0�

Den	rumänska	lantmannen,	sådan	Björnstam	mött	honom	i	arbetet,	i	hemmet	
och	på	saluplatserna	i	städerna,	är	lättillgänglig,	glad	och	slagfärdig.	Han	har	
en	sund	skepsis	mot	nymordigheter	men	blir	han	övertygad	om	en	metods	
överlägsenhet	anammar	han	det	nya	med	”liv	och	lust”.��0	

ModERNT	MEN	FoRTFaRaNdE	pITToRESKT

Staden	Cluj	beskrivs	med	starka	syner,	dofter,	ljus,	färg,	röster	och	musik.	Den	
är	bisarr,	svårfångad,	levande	och	befolkningen	är	genuint	mänskliga.	I	övrigt	
beskrivs	landskapet	i	Transsylvanien	en	tidlös	skönhet.	Över	de	mjuka	kullarna	

”låg	hettan	i	dallrande	disiga	band.	Solrosor	brann	i	vidsträckta	fält	och	majsen	
stod	blank	och	hög	om	djungellik.”	Han	åker	till	en	by	där	känslan	av	den	”nya	
tiden”	var	stark,	där	fanns	både	trafikkonstaplar	och	motorfordon.	Trots	detta	ser	
han	en	kvinna	som	rensar	bär	framför	ett	halmtäckt	hus,	en	bonde	som	skodde	
sitt	ök	på	gårdsplanen.	Några	mörkhyade	barn	som	badade	och	lekte	i	en	damm	
tätt	intill	ett	par	svanar.	Synintrycket	beskriver	han	som	pastorala,	enkla	bilder	
utan	förkonstling	och	hets.	”Se,	såhär	lever	vi	till	vardags	!”���	Miladinović	skriver	
om	hur	”Arthur	Smith”	�907	besöker	staden	Sofia.	Han	hittade	staden	i	ljus	från	
elektricitet,	med	bilar	och	telefoner	–	en	bild	som	skulle	kunna	göra	turisten	
besviken	som	söker	efter	det	pittoreska.	Men	denna	bild	var	endast	ytlig	!	Han	
skriver	att	Sofia	inte	blivit	så	civiliserat	att	den	förlorat	sin	Gamla-världen	charm;	
aromen	av	öst.	”Fasaden”	går	inte	in	på	djupet.

You	feel,	instinctively,	as	you	step	from	the	corridor	train	on	to	the	platform	of	the	low,	

clean,	yellow	station	at	Sofia,	that	Europa	is	behind	you;	you	stand	in	the	shadow	of	the	

Orient.���

Trots	det	moderna,	finns	det	”mysiga”	och	pittoreska	kvar	även	i	Björnstams	
beskrivning	av	det	”nya”	Transsylvanien.

�09	 Björnstam	(�952),	s	7�–75	ff.
��0	 ibid,	s	37	f.
���	 ibid,	s	22	ff.
��2	 Miladinović	(2005),	s	�3.





In i Rumänien, en annorlunda reseskildring 1973 

GÖRaN	bÖRGE	�933

Göran	Börge	har	jobbat	som	författare,	frilansjournalist,	litteratur	och	
filmkritiker.���	I	Balkan – länder i krig och fred	(�996)	används	Börges	
reseskildring	som	referens.	Börge	skriver	väldigt	livfullt,	och	han	kommer	
gärna	med	en	rad	egna	antaganden	i	sin	reseskildring.	Han	har	skrivit	flera	
reseskildringar	om	olika	länder	och	platser.	Inledningsvis	skriver	han	att	han	
alltid	lockats	av	Transsylvanien,	han	visste	inte	mycket	om	regionen	och	ingen	
annan	verkade	veta	det	heller.	Det	enda	han	visste	om	Rumänien	var	att	någon	
bekant	varit	på	en	plats	som	heter	Mamaia,	badat	och	ätit	helstekt	får,	sålt	sina	
gamla	jeans	för	lika	mycket	som	de	kostat	nya	och	gjort	en	utflykt	till	en	vinfabrik	
med	gratis	provsmakning.	Kring	det	lilla	han	visste	om	Rumänien	pendlade	en	
rad	föreställningar.���

RESa	SoM	EN	KuNG

Husen	i	Transsylvanien	beskriver	han	som	blåa,	med	verandor	under	utskjutande	
spåntak.	Intill	stugorna	sitter	ofta	gummor	på	bänkar	och	stickar,	broderar	eller	
spinner.	Framåt	aftonen,	när	männen	samlas	på	och	kring	krogen,	fylls	dessa	
bänkar	av	byns	kvinnor,	medan	barn	och	hundar	leker	omkring,	detta	verkar	som	
en	ritualiserad	form	av	umgängesliv	menar	Börge.

Vid	ett	tillfälle	ordnas	det	logi	åt	honom	hos	en	ungerska	som	han	låter	kallas	
”Ezster”.	Han	beskriver	ungerskan	som	slarvig	35-årig	kvinna	som	tar	emot	honom	
som	om	de	vore	gamla	vänner.	Följande	beskrivning	ges	av	Ezster:	”…	ger	intryck	
av	att	kompensera	en	djup	bitterhet	med	en	nervöst	övervital	framtoning.”	Denne	
Ezster	visar	ivrigt	vykort	hon	har	fått	från	andra	gäster	och	undrar	om	Börge	
känner	någon	av	dem.	Detta	gör	hon	med	en	uppriktig	förhoppning	eller	nästan	
förväntan,	som	om	det	vore	en	självklarhet	att	människor	som	kan	röra	sig	fritt	
i	Europa	alla	kände	varandra.	Dagen	därpå	syns	inte	Ezster	till	någon	mer,	hon	
sover	och	Börge	misstänker	att	det	förmodligen	är	på	tabletter	(utan	att	gå	in	på	
varför).	Han	avslutar	stycket	med:	”När	hon	vaknar	upp	till	sina	dagdrömmar	är	
vi	redan	långt	borta.”	���	Ezster	låter	han	mer	eller	mindre	skildra	Transsylvaniens	
kvinnor.	Eftersom	han	aldrig	ger	oss	en	motbild	genom	att	beskriva	andra	

��3	 Vem är det ? 200�,	�973.	
��4	 Börge,	Göran	(�973),	In i Rumänien, en annorlunda reseskildring,	Stockholm,	s	�6.
��5	 ibid,	s	67	f.



34 kvinnor	lika	detaljerat.	Börge	kan	när	som	helst	resa	iväg	och	upptäcka	nya	platser,	
men	i	hans	beskrivning	klistras	Ezster	fast	på	den	plats	hon	befinner	sig	–	hon	är	
fast	i	det	primitiva.	Han	beskriver	befolkningen	uppifrån,	från	hans	perspektiv.	
Det	är	väldigt	mycket	”vi”	mot	”dem”.	Vi	i	västvärlden	är	normen.	Medan	det	som	
sker	utanför	är	annorlunda	och	främmande.	Hans	beskrivning	visar	visserligen	
på	förståelse,	och	han	försöker	inte	medvetet	klanka	ner	på	det	han	upplever,	
men	samtidigt	analyserar	han	och	beskriver	folket	som	om	det	handlade	om	
utomjordningar.

Att	resa	runt	i	Transsylvanien	i	bil	verkar	enligt	Börge	vara	en	stor	upplevelse,	
nästintill	kungalikt.	Så	snart	han	stannar	vid	en	större	plats,	omringas	han	av	
nyfikna	män	och	pojkar	som	med	”naturlig	oblyghet”	stirrar.	De	är	nyfikna	på	
den	utländska	bilen,	de	vill	gärna	ha	brevvänner	och	byta	allt	från	frimärken	till	
tändstickor.���	Denna	nyfikenhet	gäller	dock	inte	enbart	barn.	Vid	ett	tillfälle	
stoppas	han	i	bilen	av	en	motorintresserad	polis	som	vill	veta	allt	om	antal	
höstkrafter,	maximal	hastighet	och	däckens	dimension.	Följande	beskrivning	ges	
av	Börge	om	polisen:

Ändå	sedan	han	var	liten,	kan	man	anta,	har	han	haft	motorer	och	åkredskap	på	hjärnan.	

Och	här	kommer	ni	i	en	västerländsk	bil	av	ett	märke	han	kanske	aldrig	sett	förut.”	”…	han	

stoppar	oss	i	sin	egenskap	av	polis	för	att	få	intervjua	oss	i	sin	egenskap	av	motor-	och	

fartgalen	ung	rumän.	

När	Börge	sedan	svarar	på	frågor	lyser	rumänens	ögon	”som	ett	barns	i	en	
leksaksbutik.”���	Återigen	tolkas	befolkningen	som	något	”barnslig”,	precis	som	i	
Wredes	skildring.

Börge	beskriver	tyskar	som	flitiga	och	ordningsamma,	och	menar	att	det	inte	
är	underligt	att	dessa	människor	uppfattar	rumänerna	som	lata	och	slarviga.	
Men	det	finns	även	rumänska	fördomar	om	tyskar.	De	betecknas	gärna	som	

”självbelåtna	tråkmånsar”	eller	”prudentliga	stuggrisar”.���
Enligt	Börge	kan	vi	i	Sverige	ibland	känna	nedstämdhet,	men	i	Ungern,	Bulgarien	

och	Rumänien	möter	man	uppenbarligen	ytterst	sällan	denna	massiva	tristess.	

Det	är	som	om	dessa	sydligare,	kanske	öppnare	folk,	som	måhända	äger	ett	spontanare	

skönhetssinne,	bättre	lyckades	neutralisera	den	gråhet	och	puritanism,	som	så	lätt	följer	i	

den	dogmatiska	socialismens	spår.���

Är	de	det	enklare	folket	som	inte	tänker	längre	än	så	?	

��6	 Börge	(�973),	s	74.
��7	 ibid,	s	228.
��8	 ibid,	s	88.
��9	 ibid,	s	�30.



35 Börge	beskriver	även	folkloren	som	man	kan	möta	överallt	i	Rumänien.	Deras	
säregna	bröllopsritualer,	speciella	danser	och	folkdräkter	för	trakten,	till	vilka	
hör	unika	hattar	smyckade	med	påfågelsfjädrar.	Även	folkmusiken	är	spännande.	
Mattor	har	man	inte	bara	på	golven	(som	hemma	i	Sverige)	utan	även	som	
sängöverkast,	som	väggprydnader	och	på	borden.��0	

En	motsats	till	allt	det	”trevliga”	ges	i	en	stad	som	heter	Sighet,	där	allt	är	kallt	
och	grått.	Börge	får	ett	första	intryck	–	sedan	är	precis	allting	dåligt.	Hotellet	han	
ska	stanna	på	är	riktigt	motbjudande.	Rummet	saknar	uppvärmning	och	stinker,	
även	korridorerna.	Odören	består	av	”gammal	smuts	och	gamla	utdunstningar	
med	inslag	av	den	speciella,	sötaktiga	lukt,	som	rumänska	tvålar,	rakvatten	och	
parfymer	har	gemensam.”	Människorna	i	staden	verkar	allmänt	likgiltiga.	Han	tar	
till	flykten	till	ett	annat	hotell.	Även	där	är	det	smutsigt	och	med	underliga	djur	i	
badkaret.	Det	finns	inget	kaffe	att	få	på	hotellet.	Men	detta	är	inte	enbart	negativt,	
han	går	ut	för	att	leta	efter	kaffe	och	menar	att	det	är	sånt	här	som	gör	att	man	
aldrig	har	tråkigt	i	Rumänien.	Man	tvingas	hålla	sig	i	rörelse,	kommer	loss	från	de	
stereotypa	hotellmiljöerna	och	upplever	alltid	något.���	

dEN	TRaNSSyLvaNSKa	pRobLEMaTIKEN

Göran	Börge	går	in	på	att	det	råder	en	segregation	mellan	rumäner	och	ungrare.	
Ungrarna	har	sina	tidningar	och	tidskrifter,	sina	skolor,	sina	föreningar	och	sin	
egen	teater,	medan	rumänerna	har	sina.���	Han	menar	även	att	i	ett	land	som	
Rumänien	argumenterar	man	inte	med	ordningens	upprätthållare,	inte	ens	om	
de	är	självrättfärdigt.	De	är	maktens	redskap	och	att	ifrågasätta	makten	är	ett	
brott.���	Att	komma	till	Rumänien	med	bil	kan	vara	något	problematiskt,	gamla	
bevärliga	gräns-	och	minoritetsfrågor.	Man	åker	rakt	in	i	den	”transsylvanska	
problematiken”.	Ungrare	och	rumäner	älskar	knappast	varandra	och	har	sällan	
gjort	det,	menar	han.	Men	de	samarbetar	vid	tullstationen.	Alla	är	överväldigande	
välvilliga	och	ineffektiva.���	”Transsylvanska	problematiken”	verkar	vara	ett	
allmänt	känt	begrepp	för	honom.	I	hans	skildring	påvisas	en	bild	av	nationaliteter	
som	inte	vill	samarbeta	–	när	de	väl	gör	det	fungerar	det	dåligt.

NaTuR	SoM	I	SaGoR

I	Börges	reseskildring	är	dofter	och	synintryck	väldigt	starka.	Han	ger	en	färgfylld	
bild.	Han	ser	överkörda	hundar	och	katter	vid	vägen,	några	ser	ut	som	att	de	
fridfullt	låg	och	sov,	andra	är	en	”intorkad	hög	av	utspillda	inälvor	och	blodig	
päls”.���	Men	han	beskriver	även	de	blommande	fruktträdgårdarna	och	syrenerna.���	

�20	 Börge	(�973),	s	��9.
�2�	 ibid,	s	�25	ff.
�22	 ibid,	s	80.
�23	 ibid,	s	48.
�24	 ibid,	s	66.
�25	 ibid,	s	47.
�26	 ibid,	s	�7.



36 Börge	besöker	ett	slott	ovanför	en	modern	industristad.���	Slottet	han	besöker	
reser	sig	på	en	klippspets,	och	enda	sättet	att	närma	sig	det	är	via	en	vindbrygga,	
som	spänner	över	en	helt	naturlig	klyfta.	I	slottet	vandrar	han	runt	i	mörka	
fuktiga	valv,	genom	trånga	och	vindlande	trappor.	Kylan	som	murarna	utstrålar	
tycker	han	känns	månghundraåriga.	Hans	beskrivning	är	romantisk,	och	han	
utmålar	en	spännande,	och	fantasirik	bild	i	sina	texter.���	

På	väg	upp	mot	bergen	är	Börge	och	hans	grupp	gång	på	gång	nära	att	köra	in	
i	mötande	vagnar,	de	dyker	med	”kuslig”	plötslighet	fram	ur	natten.	Dessa	vagnar	
färdas	sällan	om	natten	får	vi	veta.	Det	medeltida	och	primitiva,	något	oförutsägbara	
blir	tydligt.	En	sagovärld	i	öst,	motsatsen	till	den	världsliga	bilden	i	väst.���

�27	 Börge	(�973),	s	93
�28	 ibid,	s	94
�29	 Todorova	(�997),	s	�3



En inblick i nutid

Nedan följer en något kortare inblick i mer nutida (1990–2000-talet) reseskildringar. 
Det är intressant att se hur skildringar förändras med tiden – om de gör det 
överhuvudtaget. 

RICHaRd	SWaRTz	�945	–	EN	ESSä	(�996)	

Rickard	Swartz	har	skrivit	boken	Room Service	från	�996	som	innehåller	en	
rad	essäer	om	olika	platser	i	Östeuropa	som	han	besökt.	Han	har	tidigare	varit	
anställd	av	SvD,	där	var	han	östeuropakorrespondent.��0	Swartz	beskriver	folket	
på	ett	intressant	och	detaljerat	sätt,	därför	ville	jag	gärna	ha	med	hans	bok	i	min	
undersökning.

I	kapitlet	King of the road	ska	han	intervjua	Kungen	över	Roma	i	Sibius,	
zigenarnas	egen	konung.	Han	beskriver	hur	han	sitter	i	väntsalen	och	stirrar	på	en	
geting	under	ett	glas.	I	väntsalen	sitter	även	kungens	son.	En	tydlig	beskrivning	av	
prinsens	klädesplagg	ges.	

Prinsen	är	klädd	i	ljusbrun	läderjacka	med	blanka	nitar.	Nitarna	är	en	aning	rostiga,	som	

vore	de	överdragna	av	ett	fint	lager	av	pollen.	Istället	för	att	se	på	mig	ser	han	med	sina	

bruna	ögon	på	insekten	under	det	uppochnedvända	glaset.	Getingen	rör	sig	inte	längre,	den	

är	plötsligt	livlös���.	

Slutet	på	det	kalla	kriget	innebär	en	början	för	ett	sätt	att	beskriva,	förklara	och	
förstå	världen	i	givna	kategorier	och	polariseringar.	Själva	resandet	är	sällan	
beskrivet.	Det	man	fokuserar	på	är	istället	platser,	människor	och	stämningar.	
Den	egna	platsen,	hemmet,	är	den	enda	trygga	och	anständiga.	���	Beskrivningar	
av	misär,	grått,	död	och	hotfullt	är	tydliga	i	Swartz	beskrivning.���	Ett	exempel	
är	getingen	som	plötsligt	är	livlös,	denna	livlöshet	går	ihop	med	resten	av	
beskrivningen.	När	Swartz	väl	träffar	kungen,	Ioan	Cioabă,	får	vi	en	ännu	mer	
detaljerad	beskrivning.	Kungen	har	guld	på	nästan	varje	finger,	och	längst		
fram	i	överkäken:	

Med	tungspetsen	rör	han	emellanåt	vid	dem	/…/	Kungens	tungspets	är	grå.	Genast	

försvinner	den	igen.”	/…/	Precis	som	tungan	är	hans	ansikte	grått.	Men	så	fort	han	öppnar	

�30	 Vem är det ?	200�.
�3�	 Swartz,	Richard	(�996),	Room Service,	Stockholm,	s	49.
�32	 Ekecrantz	(2002),	s	�50.
�33	 Swartz	(�996),	s	�55	ff.



38 munnen	glimmar	guldet	matt	därinne	medan	hos	den	fattige	ingenting	glimmar	hur	

mycket	han	än	öppnar	munnen,	och	jag	är	säker	på	att	också	kungen	vet	om	det���.	

Inte	enbart	mötet	beskrivs	som	grått	och	hotfullt,	utan	även	omgivningen	i	
Transsylvanien.	På	hotellet	är	telefonen	överdragen	med	ett	kladdigt	lager	smuts,	
och	kontakten	är	sliten	ur	väggen.	Swartz	drömmer	mardrömmar	om	slott,	bojor	
och	hålor.���	Han	klagar	på	frukosten	och	att	det	inte	finns	kaffe	att	få.	Torget	
utanför	hotellet	är	stort	och	obehagligt.���	Vid	ett	tillfälle	blir	han	av	med	väskan.	
Eftersom	hans	väska	blir	stulen	måste	han	köpa	nya	kostymer.	De	kostymer	han	
provar	tycker	han	inte	om.	”Kunde	inte	bli	min	eftersom	den	var	deras,	och	att	jag	
ändå	slunkit	i	den	var	en	oförskämdhet.”���	Just	”deras”	blir	här	laddat	och	antyder	
på	det	främmande	som	han	inte	vill	ta	del	av.

Vid	ett	tillfälle	är	Swartz	på	middag	hos	en	rumänsk	familj.	Kvinnan,	Liduia,	
i	familjen	är	väldigt	upphetsad,	svarta	slingor	hänger	ner	över	hennes	ansikte.	

”Herren”	i	huset	–	Tanase,	beskrivs	som	en	man	med	ansiktsdrag	spända	som	hos	
ett	djur.	Han	förklarar	att	alla	rumäner	redan	från	födseln	är	upptagna	i	en	enda	
stor	gemenskap	som	är	mycket	äldre	än	kristendomen.���

Det	är	inte	så	att	vi	har	något	emot	ungrarna,	säger	herr	Tanase.	Det	är	inget	fel	på	dem.	Ni	

vet	ju.	Ungrare!	Man	har	hetsat	upp	dem.	Alltid	samma	sak!	Manipulation!	De	intelektuella,	

naturligtvis.	Ni	vet	ju.	Eller	hur?	Bah!	Fyra	eller	fem	skulle	räcka.	Bara	spärra	in	dem!	

Ungrarna	alltså.	Vi	var	ju	här	först	säger	Liduia.���	

Konflikten	mellan	ungrare	och	rumäner	beskrivs	här	av	Tanase	som	att	
rumänerna	egentligen inte	har	något	emot	ungrare	–	men	att	deras	elit	har	triggat	
upp	dem.	Tanases	blir	till	slut	så	irriterad	att	han	anser	att	de	alla	(ungrarna)	
borde	försvinna	eftersom	det	var	rumänerna	som	först	kom	till	Transsylvanien,	
(han	står	givetvis	för	den	rumänska	historiebeskrivningen).	På	väg	ut	från	huset	
får	Swartz	en	konstig	hälsning	från	Tanase.	Tanase	beter	sig	djuriskt,	slår	med	en	
käpp	på	marken,	och	misstänker	Swartz	för	att	dölja	något.	Tanase	vägrar	skaka	
hand,	och	Swartz	beskriver	det	som	en	konstig	upplevelse.��0	

GELLERT	TaMaS	�963	–	MINoRITETEN	FÖRTRyCKS	(89,	96,	97)

Gellert	Tamas	är	journalist	och	författare.	Han	har	specialiserat	sig	på	
dramadokumentära	reportage	och	arbetar	för	bland	annat	Dagens	Nyheter	och	
Ordfront	magasin,	samt	som	reporter	för	Tv4:s	samhällsmagasin	Kalla	Fakta.	Han	

�34	 Swartz	(�996),	s	53	f.
�35	 ibid,	s	50	f.
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39 är	nu	aktuell	med	boken	Lasermannen	(Ordfront	2002).���	Tamas,	som	själv	har	
ungerskt	påbrå,	har	tidigare	skrivit	delar	ur	boken	Ungrarna i Transsylvanien	från	
�987.	Boken	utgavs	två	år	före	Ceauşescus-regimens	fall.	I	hans	kapitel	Ungrare 
i Transsylvanien, studium av ett minoritetsproblem,	är	han	mycket	kritisk	till	hur	
minoriteten	behandlas	i	Transsylvanien.	

Han	tar	upp	den	starkt	nationellt	präglade	historiebeskrivningen	i	Östeuropa,	
hur	historien	kan	tjäna	nationella	och	ideologiska	mål,	som	exempelvis	
skapandet	av	en	nationalkänsla	eller	som	grundval	för	anspråk	på	omtvistade	
områden.���	Tamas	tar	även	upp	historieproblemkomplexet	att	det	existerar	två	
skilda	teorier	om	Transsylvaniens	historia,	en	ungersk	och	en	rumänsk,	och	att	
de	inte	accepterar	varandras.	I	kapitlet	beskriver	han	den	ungerska	minoritetens	
orättvisor	gällande	allt	från	brist	på	medborgerliga	rättigheter	till	att	den	ungerska	
minoriteten	hotas	i	sin	nationella	identitet,	i	sitt	språk,	i	sina	seder	och	i	sin	kultur.	
Han	nämner	dock	att	det	finns	vissa	stater	där	nationerna	kan	leva	sida	vid	sida	
med	lika	rättigheter	för	alla.���

Tio	är	senare	har	mycket	ändrats,	och	det	märks	i	Tamas	artiklar	–	som	
påminner	mer	om	resereportage	eller	reseskildringar.	I	tidningen	
Politikens, kulturens & idéernas arena	(97)	skriver	han	i	artikeln	”Glöm	
Dracula,	Transsylvanien	finns	på	riktigt”	en	del	om	motsättningarna	mellan	
nationaliteterna.	Förändringen	nu	är	att	motsättningarna	inte	märks	lika	tydligt	
bland	folket,	utan	att	det	snarare	är	politikerna	som	talar	om	motsättningar.���	
Han	träffar	en	kvinna,	Smaranda	Enache,	som	kämpar	för	att	bygga	upp	den	
rumänska	demokratin.	Hon	berättar	att	rumänerna	idag	är	rädda	för	att	förlora	
Transsylvanien	än	en	gång.	Makten	borde	inse	att	om	minoriteterna	levde	nöjda	
skulle	alla	må	bättre.	Rädslan	för	upplösning	borde	ge	upphov	till	en	nationell	
mobilisering,	men	hittills	har	den	enbart	varit	en	källa	för	paranoia,	säger	hon.���	

Tamas	besöker	en	by	som	ligger	30	km	utanför	staden	Cluj,	och	han	beskriver	
hur	byn	lever	sitt	egna	instängda	liv.	I	byn	är	det	bal	bland	ungrarna	just	när	
han	är	där.	Det	är	dansgolv	och	musiken	spelas	av	byns	zigenarorkester.	Han	
fascineras	av	att	zigenarna	inte	kan	många	ord	på	ungerska,	ändå	fungerar	
sammanhållningen	bra.	Han	menar	att	detta	är	ett	tecken	på	hur	flytande	de	
etniska	och	kulturella	gränserna	kan	vara	i	Transsylvanien.	Planeringen	i	staden	
är	intressant.	Till	Vänster	om	en	bäck	bor	rumänerna,	till	höger	ungrarna.	Allra	
längst	bort	i	byn	bor	några	zigenare.

I	artikeln	intervjuar	han	även	en	rumänsk	bonde	som	klagar	på	författaren	
Bram	Stoker.	Han	menar	att	han	kan	leva	med	alla	dumma	skämt	och	vitlök,	
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40 men	att	det	gör	honom	riktigt	arg	att	folk	inte	tror	att	Transsylvanien	existerar	
på	riktigt.	Tamas	skriver	att	romanen	Dracula	för	evigt	placerat	ett	overkligt	
sagoskimmer	över	Transsylvanien,	och	återupprepar	att	Stoker	faktiskt	aldrig	satte	
sin	fot	i	landet.���	I	en	annan	tidning	Månadsjournalen	(96)	finns	en	artikel	som	
heter	”Landet	bortom	skogarna”	av	Tamas.	Här	nämns	också	Dracula	i	negativ	ton.	
Tamas	talar	om	hur	Rumänien	i	stort	sett	är	känt	för	en	enda	sak	–	Greve	Dracula,	
och	hur	det	faktiskt	finns	folk	som	tror	att	Transsylvanien	inte	existerar,	utan	är	
ett	påhitt	av	Hollywood.���	

TvÅ	aRTIKLaR	av	NILSSoN	(2002)	oCH	WIdSTRaNd	(2000)

De	två	sista	artiklarna	om	Transsylvanien	som	jag	valt	är	ur	Utemagasinet	2000,	
skriven	av	Staffan	Widstrand,	och	ur	Impuls 2002,	skriven	av	Mats	Nilsson.	Det	är	
två	korta	artiklar	om	sport	och	natur.	Trots	genren	drar	båda	författarna	mer	åt	
fantasihållet.	Dracula	nämns	flera	gånger,	däremot	beskrivs	knappt	befolkningen.	
Widstrands	artikel	heter	”Vandra	i	österled”,	underrubriken	lyder	”Draculas	berg”	
och	inledningen:	

Draculas	berg	i	Transsylvanien	sticker	upp	som	drakryggar	genom	täta	mattor	av	gran-	och	

bokskog.	Här	finns	fler	vargar	och	björnar	än	någon	annanstans	i	Europa.	Några	vampyrer	

och	varulvar	såg	vi	inte	till…���	

I	Impuls	heter	artikeln	”Karpaterna,	ekoturismen	blomstrar	i	Draculas	hemtrakter”,	
skriven	av	Mats	Nilsson.	Nilsson	lämnar	Dracula	i	rubriken	och	beskriver	främst	
om	natur	och	rovdjur.	Han	skriver	om	hur	allting	återigen	börjat	blomstra	efter	
Ceauşescus	tid.	Folk	använder	rovdjuren	för	att	tjäna	pengar.	Dock	inte	genom	
jakt,	utan	bland	annat	genom	souvenirer.	Som	stickade	tröjor	med	björnmotiv	
och	”Björnsafari”.���	

Även	Widstrand	beskriver	natur	och	rovdjur,	och	hur	man	ska	bete	sig	om	
man	möter	en	björn,	samt	att	vargar	är	ofarliga.	Han	beskriver	en	natur	som	
är	osannolikt	vacker,	vandringsleder	som	börjar	mitt	i	borgruiner.	De	små	
gräsklädda	stugorna	som	tuktats	av	generationer	med	lie	i	handen.	Författaren	
levererar	en	väldigt	romantiserad	bild.	Han	beskriver	fågelkvitter	och	hur	
murmeldjuren	tittar	fram	bakom	buskar.	Läsaren	får	även	en	liten	inforuta	där	
han	beskriver	vem	Dracula	var	lite	mer	detaljerat,	informationen	har	han	tagit	
från	nationalencyklopedin.	Han	skriver	även	om	slottet	Bran,	som	blivit	känd	
som	Greve	Draculas	slott.	Trots	att	Dracula	aldrig	vistats	där	ska	slottet	enligt	
Widstrand	vara	riktigt	kusligt.��0
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4� RESEdaGbÖCKER	pÅ	NäTET	2000-TaLET

Nu	börjar	det	riktiga	äventyret	för	nu	är	vi	i	Rumänien,	utanför	Eu,	ingen	snackar	engelska,	

alla	kör	som	idioter…���

Av	samtliga	resedagboksanteckningar	får	vi	intrycket	av	att	rumäner	är	fredliga	
och	öppna.	Det	är	lätt	att	hitta	någonstans	att	sova,	då	folket	är	generösa	och	
hjälper	gärna	till.���	Transsylvanienresan	beskrivs	som	en	tidsmaskin.	Plötsligt	
befinner	de	sig	på	50-talet.	Folk	kör	omkring	i	häst	och	vagn,	det	finns	kossor	
på	vägarna,	höns	på	vagnar,	tanter	och	farbröder	som	sitter	längst	vägarna,	
svampförsäljare,	zigenare	med	mera.���	Överallt	syns	fårherdar	som	liknar	

”gubben	på	Naturell	Yoghurtförpackningen”.	De	beskrivs	som	gubbar	med	
läderaktig,	brun	hy,	mustasch	och	en	fårskinsmössa	på	huvudet.	Folk	ser	ut	att	
ta	det	lugnt,	och	sitter	mest	tillbakalutat	i	gräset.	Förutom	fin	natur	nämns	ofta	
djurens	låga	status.	Överallt	ligger	det	döda	katter	och	hundar	på	vägarna.���	

I	resedagböckerna	finns	det	många	föreställningar	om	Transsylvanien,	och	
många	verkar	ha	anammat	en	färdig	bild	genom	att	ha	hört	eller	läst	om	regionen	
tidigare.	När	staden	Timisoara	besöks	blir	resenären	förvånad	över	att	det	var	så	
fint	och	rent	–	med	hus	som	går	att	hitta	i	en	vanlig	svensk	stad.	”Rumänien	ska	ju	
vara	ett	fattigt	land.”���	En	resenär	skriver	om	hur	rädd	hon	är	för	att	bli	rånad	på	
tåget	när	hon	sover.	Hon	har	hört	talas	om	att	det	finns	tjuvar	sprutar	in	sömngas	
i	kupén,	och	snor	alla	saker	när	man	sover.	Andra	saker	som	ska	ha	hänt	är	att	
små	gäng	med	zigenare	hoppar	på	tågen	och	rånar	alla.���	

Edward	Said	tar	i	Orientalism	upp	situationer	som	gynnar	en	textuell	
inställning.	Det	första	är	när	en	människa,	i	detta	fall	en	ung	resenär,	konfronteras	
med	något	relativt	okänt	och	hotfullt.	I	sådana	lägen	tyr	man	sig	gärna	till	något	
i	sina	tidigare	upplevelser	som	det	nya	liknar,	eller	något	man	tidigare	läst	om	
det	nya.	Ovan	behöver	inte	vara	en	händelse	som	äger	rum,	utan	kan	vara	en	
plats	som	påminner	om	det	man	tidigare	hört	talas	om.	Resenären	låter	sig	
medvetet	påverkas	av	egna,	eller	andras	tidigare	föreställningar.���	Om	resenären	
exempelvis	hör	en	vän	berätta	om	rån	på	ett	tåg,	och	själv	råkar	ut	för	ett	rån	på	
ett	tåg,	är	möjligheten	stor	att	resenären	fortsätter	att	lyssna	till	fler	berättelser	
från	vännen	och	tar	allt	för	att	vara	sant.	Nästa	gång	berättar	”vännen”	hur	man	
ska	uppträda	på	en	plats	som	Transsylvanien	för	att	inte	råka	illa	ut,	och	troligen	
kommer	resenären	även	att	lyssna	till	detta	utan	tvivel.	Resenären	själv	sprider	
kanske	vidare	den	nya	informationen	till	nästa	person,	och	berättelsen,	eller	
texten,	utvecklas.	Texter,	eller	berättelser,	av	detta	slag	kan	skapa	inte	bara	kunskap,	
utan	också	själva	den	verklighet	som	de	tycks	beskriva.���
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42 Det	allra	tydligaste	elementet	i	samtliga	resedagböckerna	är	”Dracula”	och	
”vampyrer”.	Ofta	beskrivs	en	längre	resa	genom	flera	olika	länder,	men	när	den	
resande	närmar	sig	Transsylvanien	uppkommer	rubriker	som	”Slott	och	Dracula”,	

”Jag	lattjar	med	Dracula…”,	”City	of	Dracula”,	”Hemma	hos	Dracula”	och	så	vidare.���	
Här	liknar	de	flesta	berättelser	varandra,	och	jag	hittar	ingen	tydlig	avvikande	

linje	någonstans.	Stämningen	beskrivs	som	”draculastämning”,	och	det	regnar	
och	åskar.��0	Skämt	om	långa,	vassa	tänder	och	invånare	som	endast	är	vakna	
på	natten	återkommer	gång	på	gång.���	Många	av	resenärerna	besöker	slotten	
i	Transsylvanien.	Fantasifulla	beskrivningar	av	slotten	Râşnov	och	Peles	ges.	De	
beskrivs	som	magnifika	och	ger	”Sagan	om	ringen”–	känslor.	Men	när	resenärerna	
besöker	slottet	Bran,	som	ska	vara	Vlad	Tepes	slott	enligt	turistguiderna,	blir	de	
ofta	besvikna.	Slottet	beskrivs	som	ett	fånigt	turistnäste,	där	försäljare,	skyltar,	
guider	och	personal	gör	sitt	bästa	för	att	locka	fantasin.	Resenären	tycker	att	
slottet	var	tamp	och	trist.���	En	annan	resenär	anser	att	”Draculas”	slott	var	
mindre	än	förväntat,	men	att	det	var	spännande	att	föreställa	sig	alla	hemskheter	
som	skett	runt	slottet.	Inlägget	slutar	med	att	de	köper	”Dracula	vodka”	och	

”Vampire	blood”.���	Här	hade	resenärerna	uppenbarligen	förväntningar	just	
gällande	ett	specifikt	slott.	Böcker	och	filmer	har	präntat	in	en	bild	som	har	gett	
resenären	extra	höga	förväntningar.	När	dessa	inte	uppfylls	av	slottet	intar	en	
stor	besvikelse.	Det	var	inte	som	någon	bok	påstått	att	det	skulle	vara,	men	boken	
kommer	troligen	att	ha	en	större	auktoritet	än	till	och	med	den	verklighet	som	
den	beskriver.���

�59	 Se	ex	Alias	”Einar”	&	”Supermasen”	(2004),	Alias	”Krikkan”	(2003).	Mitt Milano blev tågluffning... ”Jag	latjar	
med	Dracula”	i	resedagboken.se.

�60	 Alias	”Golem”,	”Morgla”,	”Daytona”	(2003).	Östeuropa på räls ”-Valfri	rubrik-”	i	resedagboken.se.
�6�	 Alias	”Krikkan”	(2003).
�62	 Alias	”Wurtzel	and	Misis”	&	”Misis”	(2004).	Östeuropa sommaren 2004 ”Ett,	tva,	tre,	flera	slott	&	Dracula”	i	

resedagboken.se.
�63	 Alias	”Johan”	&	Jocke”	(2004).	Europa runt ”Efter	ett	par	dagar!”	i	resedagboken.se.
�64	 Said,	s	�8�.



Resultat

Mitt syfte med undersökningen var att se på vilket sätt svenska resenärer som 
representanter från Väst beskriver Transsylvanien i sina reseskildringar.

Författarna	har	en	viss	förförståelse	gällande	området.	Han	eller	hon	har	antingen	
tidigare	läst	eller	hört	berättelser	och	har	fått	en	uppfattning.	I	detta	fall	söker	
författarna	automatiskt	efter	de	saker	som	hon/han	tror	ska	finnas.	Eller	så	vet	
hon/han	inget	om	området	och	istället	jämför	området	med	ett	annat	land	i	Öst	
som	besökts.	Författarna	till	böckerna	hämtar	näring	ifrån	stereotyper	om	Öst	
och	Väst.	De	talar	om	”det	okända”,	”det	andra”.	Sydländskt	temperament,	nakna	
(omoraliska)	människor	som	leker	med	svin	och	så	vidare.	Författarna	tar	upp	ett	
antal	punkter	i	sin	reseskildring,	och	ofta	är	det	just	vilka	kläder	folket	har,	hur	
de	beter	sig	socialt,	vad	de	äter,	hur	hemmen	ser	ut.	Dessa	olika	punkter	tas	upp	
i	förhållande	till	det	svenska	(Väst),	”normala”.	Den	bild	vi	får	när	vi	läser	dessa	
svenska	reseskildringar	om	Transsylvanien	(bortsett	från	den	beskrivande	delen)	
är	framförallt	att	författarnas	bakgrund	styr	rejält.	Björnstam,	Wrede	och	Matthis	
predikar	alla	kring	hur	otroligt	välfungerande	Transsylvanien	är	och	vilken	
föredömlig	demokrati	som	existerar.	Detta	gör	de	under	en	tid	då	landet	styrs	av	
nationalistiska	eller	kommunistiska	diktaturer.	

Min första frågeställning löd: ”På vilket sätt skildrar författarna Transsylvaniens 
befolkning gällande dess karaktär och livsstil ?”

Författarna	skiljer	sig	på	vissa	områden	andra	inte.	Som	exempelvis	Böök,	han	
skildrar	ungrarna	väldigt	positivt,	och	rumänerna	ofta	nedlåtande	–	men	han	
visar	även	en	bild	av	den	”fredliga,	naiva	och	sömniga”	rumänen.	Skildringen	är	
grundad	i	hans	politiska	åsikter	gällande	vilken	nationalitet	som	Transsylvanien	
borde	tillhöra,	och	han	är	noga	med	att	skilja	på	olika	nationaliteter.	Rumäner	
nämns	ofta	som	nakna	–	ibland	tillsammans	med	svin.	Ordet	”inföding”	används	
flitigt.	Wrede	å	andra	sidan	ger	en	positiv	bild	av	både	tyskar,	rumäner	och	
ungrare.	Men	hon	skiljer	dem	åt,	och	menar	att	man	genom	bostäderna	kan	se	
vilken	nationalitet	som	där	bor.	Hon	ger	även	en	bild	av	ett	något	barnsligt	folk,	
och	hon	själv	är	en	resonabel	kvinna	från	Väst.	Matthis	och	Björnstam	är	positiva	
gällande	allt	i	Transsylvanien,	detta	gäller	även	befolkning	–	deras	karaktärer	och	
livsstil.	I	vissa	fall	beskrivs	folket	som	primitiva,	eller	med	”den	sydländska	glöden”.	
Alla	är	lyckliga	och	trevliga	genom	båda	skildringarna.	Författarna	själva	verkar	



44 även	de	lyriska	när	de	skildrar.	I	Börges	skildring	framgår	tankar	som	han	själv	
har	gällande	befolkningen,	som	exempelvis	gällande	”Ezster”	(den	något	slarviga	
ungerska	kvinnan).	Enligt	honom	är	folket	sydliga	och	trevligare,	de	verkar	sakna	
den	”massiva	tristessen”.	Befolkningens	livsstil	verkar	vara	ålderdomlig	men	trivsam.

Swartz	beskriver	kläderna	mycket	tydligt	in	i	minsta	ring.	Kvinnor	beskrivs	
som	slarviga	och	män	som	djur.	Han	använder	även	benämningen	”deras”	som	
något	mycket	nedlåtande.	I	dagböckerna	får	vi	en	bild	av	fredliga	öppna	rumäner,	
snälla	tanter.	Befolkningen	beskrivs	även	som	trevliga	och	kontaktsökande.	
Överallt	syns	fårherdar	som	liknar	”gubben	på	Naturell	Yoghurtförpackningen”.	
Folk	ser	ut	att	ta	det	lugnt,	och	sitter	mest	tillbakalutat	i	gräset.

Min andra frågeställning löd: ”På vilket sätt skildras omgivningen gällande  
hem och natur ?”

I	de	svenska	reseskildringar	jag	undersökt	får	vi	oftast	en	ålderdomlig	
bild	–	oavsett	om	det	handlar	om	�930-talet	eller	2000-talet.	En	romantisk,	men	
även	grå	skildring	i	vissa	fall.	Omgivningen	beskrivs	som	vacker,	grön	och	
spännande.	Alla	(utom	Swartz)	lockas	de	av	Transsylvanien,	det	är	mystiskt	
och	romantiskt,	näst	intill	taget	ur	en	saga.	Naturen	beskrivs	som	blågrått,	
luften	ren	och	frisk.	Saker	och	ting	sker	ofta	plötsligt.	”Plötsligt	blir	det	mörkt”	
(Matthis),	eller	”…dyker	med	kuslig	plötslighet	fram	ur	natten”	(Börge).	Hemmen	
beskrivs	som	pittoreska,	speciellt	de	rumänska.	Wrede	skiljer	på	de	olika	etniska	
gruppernas	bostäder.	Rumänerna	bor	i	glada	blå	lerhus,	ungrarna	i	välbyggda	
trähus	och	tyskarna	i	ansvarsfulla	samhällen.	Även	Börges	beskrivning	av	
rumänska	hus	liknar	Wredes.	Matthis	däremot	beskriver	rumänska	hus	som	
vita	och	moderna,	medan	tyskarnas	är	mer	ålderdomliga.	Björnstam	beskriver	
hemmen	som	pyntade	och	dammfria,	bostäderna	är	något	omoderna.	Han	ger	
intryck	på	en	modernisering	av	Transsylvanien.	Enligt	Swartz	är	allting	grått	och	
hotfullt,	Tamas	tar	upp	hur	intressant	staden	Cluj	är	planerad	då	de	olika	etniska	
grupperna	bor	i	olika	delar.	När	omgivningen	beskrivs	är	det	ofta	just	Cluj	som	
beskrivs	mest	detaljerat.	Tamas,	Widstrand	och	resedagböckerna	tar	upp	Dracula	
på	olika	sätt.	Tamas	är	mer	kritiskt,	Widstrand	och	dagböckerna	lever	sig	in	i	
Dracula-bilden	och	det	mystiska.	

I	resedagböckerna	blir	tidigare	föreställningar	tydligast.	De	resande	har	
redan	aningar	om	vad	de	kommer	att	upptäcka.	De	har	antagligen	hört	från	
vänner	och	bekanta,	sett	filmen	Dracula	och	kanske	kommit	över	en	och	annan	
vampyrhistoria.	De	vet	redan	vad	de	ska	söka	efter	och	hittar	det	antagligen	också.	
När	staden	Timisoara	besöks	blir	resenären	förvånad	över	att	det	var	så	fint	och	
rent	–	den	tidigare	föreställningen	är	ju	att	Transsylvanien	ska	vara	fattigt.



45 Min tredje frågeställning löd: ”Hur framställer författarna det politiska klimatet i 
Transsylvanien?”

I	teorin	går	jag	in	på	hur	västvärlden	ofta	beskriver	Öst	som	”det	andra”,	det	
avvikande	och	mer	primitiva.	I	svenska	reseskildringar	om	Transsylvanien	
stämmer	detta	endast	till	en	viss	del.	Två	av	valda	reseskildrare	åker	till	
Transsylvanien	mycket	för	att	ta	del	av	det	”folkdemokratiska”;	”den	nya	tiden”.	
Kommunistiska	Transsylvanien	blir	för	dessa	författare	(�952–�955)	en	slags	
utopi	som	ställer	sig	bland	”modernt,	liv,	välstånd,	framsteg”.	Det	är	visserligen	
fortfarande	”där”	–	men	Sverige	blir	i	deras	fall	det	”efterblivna”,	och	de	ger	intryck	
av	ett	positivt	alternativ	till	Väst.	

Vi	får	fyra	olika	bilder	av	det	politiska	klimatet	i	Transsylvanien.	För	det	
första	när	Böök	(�93�)	beskriver	hur	minoriteterna	behandlas	orättvist,	att	
Transsylvanien	borde	tillhöra	Ungern,	och	vara	en	del	av	Centraleuropa.	Samt	
Börge	(�973)	och	Tamas	(87,	96,	97)	som	skriver	om	hur	det	tydligt	råder	en	
segregation	mellan	ungrare	och	rumäner.	

För	det	andra;	Tamas	som	tar	upp	de	problem	som	finns	gällande	
minoriteterna,	men	att	de	(96–97)	är	mer	synliga	bland	eliten	än	bland	folket,	
och	Swartz	(�996)	som	tar	upp	ett	exempel	där	en	rumän	menar	att	det	är	eliten	
som	triggat	upp	befolkningen,	och	att	rumänerna	egentligen	inte	har	så	mycket	
emot	ungrarebeskriver	hur	rumänerna	inte	har	något	emot	ungrare	–	samt	att	
rumänerna	faktiskt	var	först	i	Transsylvanien	historiskt	sett.	

För	det	tredje;	Wrede	(�944)	beskriver	hur	Transsylvanien	är	på	väg	att	
utvecklas	till	något	stort,	och	ger	en	positiv	bild	av	centraliseringen	och	det	övriga	
styrelseskicket.	Hon	dör	heller	än	att	hamna	under	bolsjevikerna,	och	är	knappast	
kommunist	som	Matthis	och	Björnstam.	

För	det	fjärde;	både	Matthis	(�952)	och	Björnstam	(�955)	talar	om	”den	
nya	tiden”	och	att	alla	nu	är	goda	grannar.	De	menar	att	den	rumänska	

”folkdemokratin”	ser	till	folkets	bästa,	och	att	det	inte	råder	några	osämjor	
mellan	rumäner	och	ungrare.	Matthis	anser	också	att	”så	borde	vi	ha	det	här	
hemma”.	Resedagböckerna	som	jag	tittat	på	går	inte	in	på	det	politiska	klimatet	
överhuvudtaget.

Slutligen så skiljer sig de olika skildringarna åt på många punkter, framförallt hur 
de står politiskt. Men trots detta utgår de från liknande teoretiska föreställningar 
och lyckas inte bortse från förväntningar och antaganden. Det är ”de” som är Väst, 
och även de som skildrar en ny plats från ett etnocentriskt perspektiv. Tidigare 
föreställningar spelar stor roll, och i många fall söker de efter det pittoreska och 
primitiva i deras skildringar.



46 avSLuTaNdE	dISKuSSIoN

Samtliga	resenärer	tror	att	de	åker	till	Transsylvanien	och	beskriver	regionen	
och	folket	som	de	är,	men	det	är	endast	deras	egen	beskrivning.	Det	skulle	vara	
omöjligt	för	oss	att	åka	till	Transsylvanien	och	tro	att	vi	kan	undvika	tidigare	
föreställningar.	Våra	blickar	skulle	automatiskt	söka	efter	saker	vi	hört	och	
läst	tidigare.	På	så	sätt	speglar	även	vi	oss	i	”de	andra”.	Vi	ser	allt	utifrån	oss	
själva	och	beskriver	samtidigt	indirekt	oss	själva.	Vi	får	en	mer	sann	bild	av	hur	
resenärerna	är	som	personer,	hur	vi	själva	är	–	än	hur	människorna	vi	beskriver	
är.	Etnocentrism	är	här	nästan	omöjligt	att	undgå.	Vi	sätter	oss	inte	över	ett	annat	
folkslag	medvetet,	men	ofta	utgår	vi	omedvetet	från	att	vi	är	normen	och	”de”	är	
annorlunda.	Vi	söker	automatiskt	efter	det	som	är	olikt	vårt	eget	samhälle,	det	
som	är	likt	märker	vi	knappt	då	vi	ser	det	som	norm.	Det	kan	vara	både	en	positiv	
och	negativ	bild	vi	får.	Vi	upplever	helt	enkelt	det	vi	förväntas	att	uppleva	och	se.	
Vi	skapar	en	bild	av	folkslag	efter	en	bild	vi	hade	sen	tidigare.	

I	reseskildringarna	pekas	”det	andra”	ut	väldigt	tydligt,	och	ofta	beskrivs	
människorna	som	något	omoraliska.	Beskrivs	de	till	och	med	som	sämre	sorts	
människor	?	Kroppslighet	är	ju	en	slags	moral.	Beviset	för	att	många	afrikaner	och	
indianer	var	omoraliska	var	att	de	var	alltför	nakna,	precis	som	Böök	beskriver	
rumänerna.	Genom	sådan	exotifiering	rättfärdigar	de	indirekt	kolonialismen.	

I	några	resedagböcker	nämns	det	att	de	drack	”Dracula	vodka”	och	en	
dryck	som	heter	”Dracula	blood”.	Ett	äventyrsland	vid	namn	”Dracula	land”	har	
även	öppnats	i	Transsylvanien.	Tyder	detta	på	att	befolkningen	har	anammat	
bilden	av	Transsylvanien	som	finns	i	Väst	?	Tamas	beskriver	ju	irritationen	som	
befolkningen	har	på	grund	av	vampyrmyten,	men	kanske	måste	de	acceptera	den	
nu	när	regionen	i	sig	har	blivit	ett	allt	populärare	resmål	?	Det	är	mycket	intressant	
att	se	vilken	bild	majoriteten	av	alla	resenärer	som	skriver	dagbok	på	nätet	har.	En	
skrämmande	likhet	gällande	vad	man	lägger	märke	till.	Här	kan	vi	återkomma	
till	begreppet	reseskildring	i	sig.	Jag	skrev	tidigare	att	vi	själva	ofta	endast	berättar	
det	”roliga”	och	lite	avvikande	efter	en	resa.	På	samma	sätt	skriver	dessa	personer	
det	annorlunda	de	ser	i	dagböckerna.	Kanske	är	det	inte	lika	intressant	att	läsa	om	
hur	folk	tvättar	sina	kläder	i	moderna	tvättstugor,	eller	hur	vanliga	affärskvinnor	
och	män	går	till	arbetet	med	en	take-away	kaffekopp	i	handen.	Samma	gäller	
artiklarna	jag	valt.	Vad	tidningarna	har	för	genre	verkar	inte	spela	stor	roll	för	
vad	som	blir	direkt	synligt	i	varje	artikel	–	de	har	samma	gemensamma	nämnare,	
nämligen	Bram	Stokers	”Dracula”.	Dracula	blir	någon	slags	plattform	att	luta	sig	
tillbaka	på.	Utan	Dracula	kanske	författaren	tror	att	Transsylvanien	skulle	vara	
ointressant	och	inte	locka	läsare.	Dracula	är	lika	med	ett	säkert	kort.	För	övrig	
hade	jag	själv	föreställningar	om	Transsylvanien	och	reseskildringarna.	Jag	var	
helt	säker	på	att	det	skulle	stå	mer	om	Dracula.	Där	hade	jag	totalt	fel.	Dracula	
nämns	inte	en	enda	gång	i	någon	av	de	böckerna	jag	valt.	Detta	tyder	verkligen	på	
att	Dracula	har	kommersialiserats	genom	bland	annat	filmduken.	



47 Gällande	Transsylvaniens	geografiska	placering	utifrån	en	svensk	synvinkel	
råder	det	antagligen	delade	meningar	om	hur	i	vida	regionen	hör	till	Östeuropa,	
Balkan	eller	Centraleuropa.	I	de	reseskildringar	jag	undersökt	anser	jag	att	
Transsylvanien	hamnar	i	Östeuropa,	åtminstone	i	de	från	�952	till	nutid.	Vart	
Transsylvanien	hamnar	i	dag	är	svårare.	Om	jag	utgår	från	Huntington	gällande	
en	indelning	utefter	civilisationstillhörighet,	ser	jag	Transsylvanien	både	som	en	
region	i	Östeuropa	(ortodoxa	rumäner),	och	Centraleuropa	(katolska	ungrare).

I	min	undersökning	har	jag	forskat	kring	hur	de	resande	beskriver	befolkning	
och	omgivning,	och	jag	tar	även	upp	att	författarna	har	förutfattade	meningar,	
samt	deras	påverkan	gällande	tolkningsramar	i	Väst.	

Kati	Stammwitz	undersökning	genom	intervjuer	med	reseskildrare	visar	
att	de	är	medvetna	om	sin	västerländska	bakgrund,	men	att	de	anser	att	de	ger	
en	ganska	objektiv	bild	när	de	skildrar	en	ny	plats.	I	de	reseskildringar	som	jag	
undersökt	verkar	detta	vara	en	viktig	punkt.	De	ska	skildra	”sanningen”	–	men	det	
blir	endast	deras	egen	beskrivning	i	slutändan.

Amanda	Lagerkvist	tar	upp	hur	svenska	resande	i	uSa	påverkats	av	
massmedier	och	därmed	har	förväntningar	på	vad	de	ska	mötas	av,	vilket	
tydligt	påverkar	deras	reseskildringar.	I	många	fall	påminner	de	reseskildringar	
Lagerkvist	undersöker	om	de	svenska	om	Transsylvanien.	Även	där	finns	en	
påverkan	utifrån	som	ger	förväntningar	och	uppfattningar	som	den	resande	har	
med	sig	när	den	nya	platsen	besöks

Sonja	Miladinović	tar	upp	hur	Balkan	innefattar	en	rad	stereotyper	som	skapats	
och	formats	i	västvärldens	skönlitteratur	och	reseskildringar.	Balkan	skildras	
ständigt	som	”den	Andre”	i	förhållande	till	Väst.	Hon	skriver	att	även	svenska	
resenärer	påverkats	av	Balkanmyten,	och	i	sitt	arbete	undersöker	hon	ett	antal	
reseskildringar	av	Balkan	för	att	se	hur	de	förhåller	sig	till	”detta	mytiska	Balkan”.	

Maria	Nyman	undersöker	i	sin	Swedish encounters with Russia 1700–1812	hur	
svenska	resenärer	beskriver	sitt	möte	med	den	ryska	befolkningen,	och	att	de	
redan	har	en	klar	bild	av	platsen	innan	de	ens	satt	sin	fot	där.	I	min	undersökning,	
precis	som	med	Lagerqvists,	Miladinovićs	och	Nymans	undersökningar,	blir	en	
tidigare	föresällning	av	platsen	tydlig.	Ofta	har	reseskildrarna	förväntningar,	och	
söker	efter	vissa	specifika	mål	att	skildra,	som	exempelvis	det	pittoreska.	Yttre	
påverkningar	syns	tydligast	i	resedagböckerna.



48 vIdaRE	FoRSKNING

Det	finns	mycket	att	forska	om	kring	reseskildringar.	Svenska	reseskildringar	
om	Transsylvanien	är	bara	en	liten	del	i	något	enormt.	Antropologi,	etnologi	och	
litteraturhistoria	skulle	fungera	som	utmärkta	ämnen	för	studier	av	resor.

Det	skulle	vara	intressant	att	jämföra	en	reseskildring	från	�900-talet	med	
en	från	�700-talet.	Exempelvis	jämföra	Fredrik	Bööks	från	�93�	och	Henry	Peter	
Matthis	från	�952	med	Carl	Von	Linnés	Lapplands resa från 1732,	eller	med	
Seigneur A. de la Motrayes resor 1711–1725.	Hitta	likheter	i	texten,	som	exempelvis	
Bööks	beskrivning	av	nakna	fiskare,	och	kvinnor	som	tvättar	med	exempelvis	
följande	citat	av	Linné	”Folket,	som	var	�6	personer,	lågo	nakna,	tvättade	sig	med	
strykande	nedför	och	ej	upp,	ej	torkade	sig…”���,	eller	Matthis	av	en	tysk	kvinna	

”…	den	unga	bondmoran	var	ljus	och	lagom	frodig,	av	en	typ	som	man	helst	kallar	
holländsk”���,	med	Motrayes	”hustrun,	en	ung	kvinna	av	medellängd	och	ganska	
välväxt,	satt	till	vänster	om	dörren	på	en	renhud	med	benen	i	kors	på	turkiskt	eller	
tatariskt	sätt…”���

Om	man	ser	till	en	genushistoria	inom	reseskildringar	är	det	främst	män	
som	skriver.	Nyman	undersöker	i	Adelaides resa – Kön, status och betraktande i 
en kvinnas skildring av Ryssland åren 1808–1809 (2004),	resenärens	förhållande	
till	kön.	Hon	har	hittat	ett	tjugotal	reseskildringar	och	endast	en	är	skriven	av	en	
kvinna;	Adelaide	von	Hausswolff.	Nyman	vill	veta	hur	Adelaides	skildringar	skiljer	
sig	från	männens.	Hon	syftar	inte	på	att	Adelaide	skriver	annorlunda	än	män	
därför	att	hon	är	just	en	kvinna.	Däremot	skiljer	sig	hennes	text	från	männens	
genom	att	hon	verkade	inom	andra	diskursiva	ramverk.	En	kvinna	skrev	och	
skildrade	i	viss	mån	andra	saker	på	grund	av	att	begränsningar	och	att	normer	
såg	annorlunda	ut.���	Det	intressanta	med	Adelaide	är	att	hon	själv	drog	åt	sig	
nyfikna	blickar	från	befolkningen	i	Ryssland	samtidigt	som	hon	var	betraktaren.���	
Att	ge	sig	ut	på	upptäcktsfärder	och	skriva	reseskildringar	om	främmande	folk	
var	under	lång	tid	reserverad	för	manliga	aktörer.	Det	var	manliga	upptäckare	
som	begav	sig	till	exotiska	platser,	utforskade	dessa	och	reste	tillbaka	med	föremål	
och	reseskildringar	från	den	okända	världen.��0	En	liknande	undersökning	som	
Nymans	skulle	kunna	göras,	men	istället	jämföra	Wredes	reseskildring	från	de	
resterade	manliga	reseskildringarna.	

En	undersökning	kring	reseguider	om	Transsylvanien	vore	också	på	sin	plats.	
Allt	är	inte	värt	att	beskåda	och	detta	framkommer	tydligast	i	just	reseguider	och	
resehandböcker.	Turisten	observerar	det	som	är	värt	att	observera.	Reseguiderna	

�65	 von	Platen	&	von	Sydow	(�977),	Carl Linnaeus, Lappplands resa år 1732,	Stockholm,	s	���	
�66	 Matthis	(�952),	s	72	f.
�67	 Hultenberg,	Hugo	(�988),	A. De la Montrayes resor 1711–1725,	Stockholm,	s	20�.	
�68	 Nyman,	Maria	(2005),	Adelaides resa – Kön, status och betraktande i en kvinnas skildring av Ryssland åren 

1808–1809,	Ej	publicerad	seminarietext,	Södertörns	Högskola.
�69	 Bassnett,	Susan	(2002),	”Travel	writing	and	gender”	i	The Cambridge companion to travel writing,	s	225.
�70	 Mohammad	Fazlhashemi	(200�),	Reseberättelser: idéhistoriska resor i sociala och geografiska rum,	Stockholm,	

s	�79	f.	



påpekar	vilka	platser	och	monument	som	förtjänar	att	besökas,	och	de	som	kan	
avfärdas	med	en	hastig	blick.	Det	intressanta	med	reseguiden	är	även	att	den	besitter	
en	auktoritet	som	resenären	sällan	ifrågasätter,	och	denna	auktoritet	grundar	sig	på	
författarnas	tidigare	upplevelser	av	platsen	i	fråga.���	

Ett	annat	alternativ	vore	att	analysera	bilderna	i	reseskildringsböckerna.	Val	av	
bild	är	väldigt	intressant.	I	exempelvis	Björnstam	och	Matthis	böcker	är	bilderna	
på	glada	barn,	friska	starka	arbetare	och	skön	omgivning.	Medan	Göran	Börge	
har	valt	foton	på	bönder	och	stickande	gummor.	Hans	bok	är	cirka	tjugo	år	nyare,	
men	fotografierna	ser	ut	att	vara	mycket	äldre	än	exempelvis	Björnstams.

�7�	 Kjellberg,	Anders	(200�),	”Via	physiognomica–	vägen	till	det	utopiska	samhället”	i	Reseberättelser: 
idéhistoriska resor i sociala och geografiska rum,	Stockholm,	s	�54	ff.
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