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Rid i natt, upproret mot överheten i utvandrarserien, antirojalismen 
i det sena skådespelet Sagoprinsen liksom i broschyren Därför är jag 
republikan, pacifismen i den självbiografiska romanen Soldat med 
brutet gevär… Enbart förteckningen över Mobergs tidningsartiklar 
fyller tio dubbelspaltiga sidor i avhandlingens bibliografi (en stor 
del av den mycket omfattande Moberg-samlingen på Kungliga 
Biblioteket i Stockholm är för övrigt tillgänglig på nätet). En 
intressant sidobelysning till avhandlingen får man, slutligen, i Ola 
Holmgrens läsning av Mobergs författarskap ur ett könsperspektiv 
Emigrant i moderniteten. Vilhelm Mobergs mansfantasier (2005). 
 

Ivo Holmqvist, Universiteit Gent 
 
 
 
¶ Arne Melberg: Å reise og skrive. Et essay om moderne reiselittera-
tur. Oslo: Spartacus 2005. 272 s. ISBN: 82-430-0349-5. 
 
Det er en ikke ringe opgave Arne Melberg stiller sig selv i nær-
værende bog; intet mindre end at gennemgå og beskrive den mo-
derne (vestlige) rejselitteratur. I forordet til Å reise og skrive udtryk-
ker forfatteren, i sin taksigelse til de studerende som han har un-
dervist i bogens emne, hvordan projektet præcist skal forstås. Å rei-
se og skrive er ikke bogen om rejselitteraturen, men snarere en række 
“reiselitterære spekulasjoner” (s. 8), desuden er genrebetegnelsen 
‘essay’ i undertitlen et fingerpeg om hvordan tekstens ambitions-
niveau skal forstås. 

I bogens indledning uddyber Melberg hvad han forbinder med 
begreberne “moderne” og “reiselitteratur”, og han forklarer at tids-
rammen for bogens genstandsområde går fra ca. 1930 til 2004. Hel-
ler ikke med hensyn til tekstudvalget lægger forfatteren skjul på sin 
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eklekticisme, idet han udelukkende ønsker at beskæftige sig med 
skønlitterære tekster, som han selv “liker eller i hvert fall synes er 
interessante” (s. 9). Men på grund af Melbergs store belæsthed og 
imponerende litterære vingefang behøver ingen af bogens læsere at 
føle sig snydt. En af de gode ting ved bogen er unægtelig netop at 
forfatteren tager udgangspunkt i et stort antal primære, litterære 
tekster, som formidles på en overskuelig, underholdende og vellyk-
ket essayistisk og syntetiserende facon. Samtidig gør bogens enor-
me rigdom af primære tekster, og de forskellige kapitlers skiftende 
fokusområder, det dog ikke helt let at få overblik over bogens sam-
lede (teoretiske) hovedsynspunkter. Men det er alligevel forfrisken-
de at finde så megen skønlitteratur tematisk samlet og diskuteret i 
et værk som oven i købet omfangsmæssigt er overkommeligt. 

Til trods for bogens essayistiske grundform kommer Arne Mel-
berg ikke udenom at forholde sig til et (mindre) antal teoretiske 
tilgange til rejselitteraturen. Det er frem for alt Mary Louise Pratts 
Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation, fra 1992 (!) som der 
refereres til, hvorimod der blot er en enkelt henvisning til f.eks. 
Saids Orientalism, og generelt ser Å reise og skrive bort fra de senere 
års postkoloniale landvindinger. Til gengæld er Melberg klart beta-
get af Pratts begreb mapping og han foreslår, i forlængelse af intro-
duktionen af dette begreb, da også en af bogens mest fascinerende 
hypoteser, nemlig om at opfatte rejseberetningen som “en utstrakt 
metaforisk aktivitet” (s. 27). Melberg får selvfølgelig ikke be- eller 
afkræftet hypotesen, men han har fat i en meget spændende syns-
vinkel, når han foreslår en tilgang til (den nyere) rejselitteratur som 
et både geografisk (dynamisk og rumligt), og mentalt fænomen. 
Desværre nedprioriterer Melberg netop de diskursive problemstil-
linger der spiller så stor en rolle i postkoloniale tilgange. Og det vir-
ker som om Melberg er en anelse skræmt af 1970’ernes politiserede 
litteratur (som bl.a. fremgår af hans omtale af Jan Myrdals rapport-
bøger), hvilket gør at han havner i den stik modsatte grøft og hol-
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der sig så langt som muligt fra alt hvad der har med politik at gøre, 
også teoretisk. Som modtræk satser Melberg på en langt mere åben, 
og i hvert fald tilsyneladende mere neutral terminologi, f.eks. ved at 
bruge betegnelsen “interaksjon” for at beskrive hvad der sker mel-
lem den rejsende og det/den/de fremmede: 

selve møtet som det stedet eller punktet hvor fiksjonen kan opp-
stå; møtet som den contact zone […] der subjekter og prosjekter 
som ellers er atskilt kolliderer i tid og rom, der den reisende mø-
ter det fremmede, det Andre. (s. 233) 

Denne interaktion, eller disse ‘projekter’, karakteriseres kort ud 
fra tre stereotype positioner: den rejsende som vidne og fortolker af 
det/den fremmede; den profeterende (missionerende) rejsende og til 
sidst (masse)turisten. Denne tredeling er langt fra dækkende, men 
den bruges til at diskutere en række forskellige samfundsmæssige 
og tekstlige attituder. En strategi som Melberg således vier for-
holdsvis stor opmærksomhed, er den der hedder to go native; altså 
den holdning der går ud på at den rejsende glider i ét med tapetet, 
eller opfører sig som en flue på væggen blandt ‘de fremmede’. 
Denne holdning kan være en slags journalistisk løsning for at ob-
servere ‘indefra’ eller en nødvendig overlevelsesstrategi, men Mel-
berg er også opmærksom på de teatralske (retoriske) og symbolske 
betydninger der kan spille ind. En fin lille pointe ligger i Melbergs 
argumentation omkring den måde hvorpå Thorkild Hansen tilrette-
lagde sin anti-helt, Carsten Niebuhr, i Det lykkelige Arabien (1962), 
men personligt havde jeg gerne set perspektivet udvidet til f.eks. en 
sammenstilling eller konfrontation af Thorkild Hansens gamle do-
kumentariske bestseller med Åsne Seierstads internationale sællert, 
Bokhandleren fra Kabul (2002). 

Interaktion er det centrale begreb i Å reise og skrive, og ordets 
iboende dynamiske karakter frister selvfølgelig når man prøver at 
definere rejselitteraturens (uoverskuelige konglomerat af) tekstmodi 
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eller genrer, der oven i købet befinder sig i konstant forvandling. 
Melberg bruger udtrykket “nomadisk” for at indkredse fremstil-
lingsformens diskursive bredde og formmæssige mangfoldighed, 
når han forsøgsvis foreslår en definition af rejselitteraturen som: 

en ‘nomadisk’ skrivemåte som låner fra f.eks. reiseguiden, den 
journalistiske reportasjen, vitnesbyrdet, biografien, skissen, no-
vellen, romanen og poesien … Enhver reiseberetter er nødt til å 
finne sin egen vei i denne jungelen … Eller med andre metafo-
rer: enhver reiseberetter er nødt til å opprette en egen kontrakt 
for å regulere sin håndtering av de litterære virkemidlene som 
står til disposisjon. (s. 35-36) 

I bogens centrale kapitler gennemgår Arne Melberg en del skøn-
litterære tekster, oftest omkring fælles temaer og motiver (sightsee-
ing, lærde rejser, rejse og eros, imaginære rejser m.m.) eller rejsede-
stinationer (Asien, Afrika, Arktis m.m.). 

Undervejs bemærker læseren af Å reise og skrive at Melbergs fa-
voritforfattere bl.a. er Ryszard Kapuściński og W.G. Sebald. At god 
litteratur inviterer til gode læsninger viser Melbergs omtale af sidst-
nævntes Austerlitz (2001), som er blandt bogens mest interessante 
og velskrevne afsnit (s. 146-48). (I øvrigt kan man diskutere be-
grundelsen for at inddrage Austerlitz i det hele taget som rejselitte-
rær tekst, idet den har mindst lige så mange lighedspunkter med 
(selv)biografien som med rejselitteraturen, og hvorfor Sebalds 
yderst relevante The Emigrants (1993) ikke omtales i det hele taget, 
er en gåde.) Netop i behandlingen af Sebald konkretiserer Arne 
Melberg hvad han egentlig forstår ved den moderne rejsebeskrivelse, 
nemlig en tekst hvori “den imaginære og mentale reisen er vel så 
vigtig som den geografiske og fysiske.” (s. 123) 

Især i kapitel 6 står netop den teksttype i centrum der kendeteg-
nes af at den bevæger sig på grænsen mellem fiktion og fakta. Mel-
berg gør i forbigående opmærksom på at rejselitterater sjældent re-
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flekterer over selve skrivningen (dvs. skrivehandlingens proces-
suelle og performative sider), men det vil ikke sige at just skriftlig-
gørelsen (italesættelsen) af rejsen ikke skulle være et yderst interes-
sant forskningstema. Arne Melberg retter derimod opmærksomhe-
den mod symbiosen eller parløbet mellem romangenrens og rejse-
litteraturens udvikling i nyere tid, og han slår fast at rejsen er en 
forudsætning for romanen og dens udvikling, og at rejsemotivet i 
romansammenhæng “har en tilbøyelighet til å utfordre skillelinjene 
melleom fiksjon og virkelighet.” (s. 128) I den anledning dukker på 
ny Sebalds navn op, ligesom også Dag Solstad inddrages. Blandt 
andet i 16.07.41 (2002) udfordrer Solstad helt bevidst grænserne 
mellem fakta og fiktion, men desuden beskæftiger han sig indgåen-
de med skrift og identitetsproblematikken (dvs. narrative, udsigel-
sesanalytiske problemstillinger). For Melberg er disse træk symp-
tomer på at den moderne rejseroman er blevet mere og mere virke-
lighedsbearbejdende og i ringere grad fiktionsorienteret. Og for at 
kunne indfange tendensen til stadig større tekstuel hybriditet, mel-
lem dokumentation og fiktion, kommer Melberg med den lidet til-
fredsstillende betegnelse “prosa” (s. 152). Udtrykket er godt nok 
enkelt, men kan misforstås på alle leder og kanter og fører teoretisk 
fra asken i ilden. 

Blandt bogens mange løse ender, som jeg vælger at opfatte som 
tilløb til mulige forskningsprojekter, vil jeg nøjes med at fremhæve 
det spørgsmål som Melberg stiller i anledning af de mange foto-
grafier der indgår i W.G. Sebalds Austerlitz. Sam- og modspillet 
mellem tekst og billede har altid indtaget en central position i rejse-
litteraturens udviklingshistorie, og det er i grunden markant, hvor 
lidt emnet fylder i de fleste litterære analyser og studier af rejseberet-
ninger o.l. Blot i en sidebemærkning antyder Arne Melberg et 
yderst spændende forskningsperspektiv, når han i anledning af Aus-
terlitz bruger en nærmest ‘museal’ metafor i et forsøg på at karak-
terisere bogen: “[k]anskje kunne man si at teksten utgjør en eneste 
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lang vandring med bildene som hvilepauser” (s. 147) 
Bogens anden halvdel indeholder bl.a. et par geografisk define-

rede kapitler, et om rejser til Asien (bl.a. med Carsten Jensens store 
rejsebeskrivelser fra 1990erne), et om Afrika, med en central rolle 
for Joseph Conrads Heart of Darkness (1900) og et om opdagelses-
rejser til polarområderne. De sidstnævnte er i en nordisk litterær 
sammenhæng nok de mest interessante, fordi det drejer sig om rej-
ser der på en måde er komplet “intetsigende og innholdsløse hva 
gjelder substans, men med høy symbolverdi” (s. 214). Melberg har 
absolut ret i at forstå disse opdagelsesrejser i lyset af nationalistiske 
og maskuline dagsordner, men de civilisationspessimistiske og anti-
modernistiske tendenser i dem, får ikke helt den opmærksomhed 
som efter min mening tilkommer dem. 

* 

Vægtningen til fordel for de mange primære tekster, hvorfra der 
rundhåndet serveres teksteksempler, har den logiske konsekvens at 
antallet af mere teoretiske værker er nedprioriteret kraftigt. Forfat-
terens meget personlige eklekticisme og hans store engagement 
gennemsyrer hele bogen og gør den til et stykke vellykket akade-
misk formidlingsarbejde og en god indføring i rejselitteraturen for 
studerende. 

I de senere år er der udkommet et større antal rejselitterære stu-
dier, såsom Anka Ryal, Odyssevs i skjørt. Kvinners erobring av reise-
litteraturen (Oslo 2004), Poul O. Andersen & Knud Michelsen (red.), 
At rejse er at skrive (København 2006); Karen Klitgaard Povlsen 
(red.), Northbound. Travels, Encounters and Constructions 1700-1830 
(Aarhus 2007). Set i denne kontekst byder Arne Melberg på et fint 
overblik over og introduktion i de problemstillinger der tumles 
med i rejselitteraturens teori og praksis. Melbergs bog er således en 
ret personlig lystvandring i et stort felt med mange og meget diver-
gerende rejseruter, som enhver litteraturstuderende kan have stor 
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fornøjelse af at have med i bagagen. 
 

Henk van der Liet, Universiteit van Amsterdam 
 
 
 
¶ Hannu Riikonen, Urpo Kovala, Pekka Kujamäki & Outi 
Paloposki (eds.). Suomennoskirjallisuuden historia 1-2. [=Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, nr. 1084] Helsinki: 
SKS. 2007. 697 + 625 blz. ISBN 978-951-746-889-3. 
 
In de eerste kolom op bladzijde 267 van de in totaal 1322 pagina’s 
omvattende tweedelige geschiedenis van de vertalingen in het Fins 
staat het bekende verhaal van de actrice Hedvig Raa-Winterhjelm 
uit 1869. Ze was Zweedstalig en sprak geen Fins, wat in die tijd 
volstrekt normaal was, maar toch speelde ze de hoofdrol in het 
Finstalige stuk Lea van Aleksis Kivi. Ze had de Finse tekst uit het 
hoofd geleerd en had daartoe een woordelijke Zweedse vertaling 
gekregen, zodat ze wist waar ze juiste de accenten moest leggen. 
Het publiek was razend enthousiast, maar misschien meer omdat 
de gevierde actrice Raa Fins sprak, dan omdat ze het zo goed deed. 
Het gaat hier dus om een vertaling die met een zeer specifiek doel 
gemaakt werd en functioneerde in een duidelijk nationale context. 
Het Finse theater kwam net van de grond en moest vorm krijgen, 
zowel door Finse als door in het Fins vertaalde buitenlandse 
stukken. Dat er nog niet genoeg gerenommeerde Finstalige actrices 
waren die die stukken konden spelen, leidde dus tot deze 
merkwaardige vertaalslag. Dergelijke vertalingen zullen (in Finland) 
wel nooit meer gemaakt worden, maar het is een voorbeeldje van 
hoe deze studie de cultuurhistorische context erbij betrekt. 




