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1. Inledning 
En tidig och kall januarimorgon år 1755 avreste skeppet Prinsessan Sophia Albertina från 

Göteborgs hamn. Efter stormigt väder i Skagerrak som tvingade fartyget att vänta några dagar 

i norra Danmark kunde manskapet med gott mod segla ut på den öppna Nordsjön. Men 

Nordsjön var inte målet för resan. Prinsessan Sophia Albertina var ett av det Svenska Ostindiska 

Kompaniets fartyg. Målet var staden Kanton i Kina. I sin last bar fartyget enorma mängder 

silver från det spanska imperiet, den enda produkt som Kina ville köpa av omvärlden. 

Förhoppningarna var att köpa med sig åtråvärda varor som te och porslin för marknaden hemma 

i Sverige. En av mannarna som tagit värvning var den tjugoettårige nyfikne Johan Brelin.  

En besynnerlig lust att resa, samt nyfikenhet at bese verlden, och derigenom vinna 

förfarenhet, har ifrån första ungdoms-åren varit ämnen som mäst syslosatt mina 

tankar; men icke destomindre, har jag alltid trodt min skyldighet vara, at vänta de 

år, och vinna den kunskap hemma, at fremmande Folk och seder ej skulle blott 

med förundran, utan tillika med nytta beskådas.1 

Johan hade drömmar om att se och förundras över den stora världen. Med sig hade han papper 

och penna. Han skulle dokumentera allt som låg framför honom. Hans förhoppningar var att 

införskaffa sig kunskap om världen och vinna erfarenhet. Under resan skrev han detaljrikt ner 

alla observationer han gjorde. Spanien, Indonesien och slutligen Kanton föll offer för Brelins 

ögon. Men för Johan tog hemfärden en mycket dramatisk vändning. I slutet av maj 1756 gick 

han vilse på ön Ascension. Panikslaget hörde han sina kamraters muskötskott: ett tecken på att 

båten gjorde sig färdig för avresa. Med hjärtat i halsgropen sprang han i riktning mot skottet, 

men föll och vrickade foten. Från stranden såg han Prinsessan Sophia Albertina långsamt 

försvinna i horisonten. Solen började gå ner. Han var nu den enda människan som befann sig 

på Ascension, 1600 kilometer från Afrikas kust. Mörkrets intrång blev allt påtagligare. 

Men så kom ännu en dramatisk vändning i Johans livshistoria. Ett franskt fartyg uppenbarade 

sig vid stranden. Räddningen hade kommit. Under hela den fortsatta färden fortsatte Brelin 

vetgirigt skriva ner alla observationer han gjorde. Resultatet av hans arbete blev en reseskildring 

där läsaren får följa hans resa och se världen genom hans ögon. Hela berättelsen som jag har 

återgivit ovanför bygger på Brelins egna ord. Men Brelin anklagades redan under sin livstid för 

att ha farit med osanning och idag tas hans skildring inte på lika stort allvar som andra samtida 

resenärers. I Brelins skildring syns konflikten mellan empiriska fakta och det personliga 

skrivandet, det fiktiva. Denna uppsats har två syften. Den första utgår från Johan Brelin. I 

 
1 Brelin, Johan, Beskrifning öfver en äfventyrlig resa til och ifrån Ost-Indien, södra America, och en del af 
Europa, åren 1755, 56, och 57. Af Johan Brelin, Uppsala 1758, s. 1 
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tidigare forskning har Brelin fått rollen som en kritiserad biroll bredvid andra samtida resenärer. 

Men vem var han egentligen? Vilka personer befann sig i hans nätverk? Det andra syftet berör 

Brelins litterära reseskildring. Hur tolkade Brelin världen och hur skapade han 

omvärldskunskap för läsarna i Sverige? Hur framstår hans metoder jämfört med andra svenska 

skildrare? Är hans skildring ett fiktivt verk?  

1.1 Syfte och frågeställning 
Eftersom denna uppsats berör både personen Johan Brelin och hans litterära skildring är mitt 

syfte tvådelat. Det första syftet utgår från den historiska Johan Brelin. Brelin är ingen okänd 

person. Han omnämns inte sällan i forskningslitteratur om reseskildringar och det ostindiska 

kompaniet. Han står aldrig i rampljuset. Tvärtom tenderar tidigare forskning att förkasta och 

förbise Brelin. Han ges ofta fåordiga beskrivningar, till exempel ”kadetten” 2 

eller ”sjömannen”.3 Därtill kommenteras ofta hans påstådda opålitlighet. Hans skildring sägs 

ha varit kontroversiell redan under hans livstid och hans samtida skall ha anklagat honom för 

att fara med osanning.4 Forskningsläget gör också gällande att hans beskrivningar tenderar 

att ”spåra”.5 Och framförallt: Hans roll ombord på båten presenteras oftast som oklar eller 

osäker. 6  Med dessa beskrivningar i åtanke kvarstår den fundamentala frågan om 

skildringförfattarens identitet. Vem var egentligen Johan Brelin? Vad påstår han i sin bok? Vad 

säger källmaterialet? Vad menade samtida författare? Hur ställer sig källmaterialet mot de olika 

beskrivningarna av Johan Brelin? Samtidigt levde inte Brelin i ett vakuum. Han hade till 

exempel familj och vänner. I hans bok förekommer personer som var delaktiga i hans nätverk 

och hans livshistoria. Därtill har hans livsöde stora likheter med hans brors och fars. Vilka 

ingick egentligen i Brelins nätverk och vilken betydelse hade dessa för honom? Brelin hade 

motiv och syften när han skrev sin skildring. Men fick boken den effekt för Brelin som han 

hade tänkt sig? Vad betydde egentligen skildringen för Brelin senare i livet? Med alla dessa 

oklarheter i åtanke blir min första frågeställning följande: 

 

 
2 Hellman, Lisa. Ett ensamt skepp på öppet hav? Kopplingar, kontakter och utbyten ombord på svenska 
ostindiefarare, Stockholm 2014, s. 360 
3 Lidström, Carina, Berättare på resa: svenska resenärers reseberättelser 1667-1829, Stockholm 2015, s. 542 
4 Nyberg, Kenneth, Bilder av Mittens rike: kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar 1749-
1912, Göteborg 2001, s. 51, Jfr. Frängsmyr, Tore, Ostindiska kompaniet: människorna, äventyret och den 
ekonomiska drömmen, Höganäs 1990, s. 145 
5 Broberg, Gunnar, Risk och historia: sex uppsatser om katastrofer och livets vanskligheter, Lund 2000, s. 19–20 
6 Nyberg, 2001, s. 51 
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1. Vem var egentligen personen Johan Brelin? Hur framstår Brelin i källmaterialet och i 

tidigare forskning? Vilka bakomliggande ambitioner och syften kan Brelin ha haft när 

han gav sig ut på sin resa, och varför skrev han ner den? Vilka personer fanns 

egentligen i hans nätverk och vad betydde dessa? Går det att urskilja några effekter av 

reseskildringen för Brelin senare i livet? 

Det andra syftet utgår istället från Brelins skildring, hans världssyn, och hur han skapade 

omvärldskunskap för den svenska publiken. Brelin reste världen runt och gjorde åtskilliga 

observationer. Dessa observationer satte han därefter på pränt genom författandet av sin 

skildring. Reselitteratur var en stor genre under 1700-talet. Till skillnad från 1600-talet uppkom 

nu en marknad för skildringarna. Skildringarna som genre passade in i dåtidens rådande 

upplysningsideal med ett fokus på empirisk insamling av fakta och skildringsförfattarna såg 

ibland sina verk som ett led i en karriär – ett verktyg. Men reseskildringar är ingen 

oproblematisk genre. Tvärtom har historikern Anne Thell vid Singapores Universitet visat att 

skildringarna från perioden var allt annat än resedagböcker. Skildringar fungerade som en 

epistemologisk sandlåda, där författarna å ena sidan dramatiserade och tänjde gränserna mellan 

sanna observationer, fantastiska händelser, och å andra sidan det personliga skrivandet.7 Genom 

att kategorisera och undersöka bilden av världen som ryms inom Brelins skildring utifrån 

forskningen som finns om reseskildringar ämnar jag att ta Brelin på allvar och undersöka hans 

världsbild och komma närmare världen som han tolkade den; och som hans läsare möjligen 

uppfattade honom. Brelin tolkade världen genom ett raster bestående av förutfattade meningar, 

värderingar och erfarenheter sedan tidigare. Hur återspeglas denna världsbild i Brelins text? 

Min andra forskningsfråga blir därför:  

2. Hur tolkade Brelin världen och hur skapade han kunskap om omvärlden för läsarna i 

Sverige? Hur passade Brelin in i en större samtida kontext? Vilka metoder och 

tekniker använde han och hur ställde sig hans metoder mot en större svensk kanon av 

skildrare? Varför valde Brelin att fiktionalisera och är hela hans skildring ett fiktivt 

verk? Kan man urskilja en process av identitetsskapande genom hans skildring?  

För att konkretisera den andra frågan har jag definierat ett antal kategorier som jag kommer att 

utgå ifrån när jag analyserar Brelins världsbild. Dessa kommer att förklaras i närmare detalj 

under uppsatsens metodkapitel. Dessa kategorier är: 

 
7 Thell, Anne, Minds in Motion Imagining Empiricism in Eighteenth-Century British Travel Literature, Lewisburg: 
2017, s. 3 
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a. Den svenska upplysningssynen 

b. Den göticistiska synen 

c. Den religiösa synen 

d. Den etnografiska synen 

e. Den fantastiska och äventyrliga synen 

Till följd av att diskutera och analysera Brelins världsbild utifrån dessa definierade 

beståndsdelar ämnar jag undersöka hur en svensk resenär på 1700-talet kunde tolka världen. 

Genom att besvara de två övergripande frågorna vill jag därtill föra en diskussion om betydelsen 

mellan Johan Brelin som person och den kunskap om världen som han valt att skriva ner. Finns 

det några samband mellan det som står i boken och de kunskaper, motiv, syften eller intressen 

som kan ligga bakom Brelins syfte med resan? Vad var relationen mellan Brelins resa och 

skildring, och hans identitet? Vad kan den kunskap som ryms inom Brelins världsbild säga oss 

om frihetstidens mentalitet? 

1.2 Forskningsläge 
Brelin omnämns inte alltför sällan i forskningslitteratur om 1700-talet. Inga av dessa artiklar, 

uppsatser, avhandlingar eller böcker har däremot Brelin som fokus, och han är sparsamt 

omnämnd. Forskningsläget väljer dessutom oftast att betona olika delar av Brelin. Detta menar 

jag är ett resultat av att den tidigare forskningen om Brelin har utgått från delvist olika 

källmaterial. I Delanalys 1 kommer jag förhålla mig till vilka källor forskningsläget har utgått 

ifrån. I historikern Kenneth Nybergs avhandling Bilder av mittens rike från 2004 nämns Brelin 

som en kinaresenär tillsammans med andra 1700-talsresenärer, men han gör även en tydlig 

poäng av att Brelin redan under sin tid var ifrågasatt.8 Denna kritik mot Brelin kommer möjligen 

ifrån Carl Gustaf Ekebergs skildring där Brelins information ifrågasätts, misstänker Nyberg.9 

Den tidigare nämnda Carina Lidström har i sin bok om reseskildringar vigt ett kortare stycke åt 

Johan, där han omnämns som en sjöman och att hans text har en naturalhistorisk stil, trots att 

Brelin inte var en naturalhistoriker.10 Historikern Lisa Hellman analyserar Brelin i sin artikel 

Ett ensamt skepp på öppet hav? Kopplingar, kontakter och utbyte ombord på svenska 

ostindiefarare från 2014. Hennes artikel argumenterar för att skeppet, precis som havet, var en 

arena för globalisering och kulturmöten under 1700-talet. Hennes forskning om Brelin tillför 

framförallt att Brelin under resans gång var en kadett, vilket kan tolkas som en 

 
8 Nyberg, 2001, s. 51, fotnot 38 Jfr. Frängsmyr, 1990, s. 145 
9 Nyberg, 2001, s. 51, fotnot 38 
10 Lidström, 2015, s. 542 
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officersaspirant.11 Tore Frängsmyr publicerade 1976 sin bok om det ostindiska kompaniets 

historia Ostindiska kompaniet, vilken även kom ut i nyutgåva 1990. I hans bok beskrivs Johan 

Brelin fåordigt. Här presenteras han som en senare löjtnant vid den kungliga fortifikationen. 

Han tillför även att Brelins skildring är roligare att läsa än andra samtida skildringar, men också 

att han anklagats för att ljuga.12 Var hans militära rang kommer ifrån vet jag inte. Historikern 

Thomas Kaiserfeld erbjuder i sin bok Krigets salt: Salpetersjudning som politik och vetenskap 

i den svenska skattemilitära staten under frihetstid och gustaviansk tid från 2009 en av de mer 

nyanserade bilderna av Johan Brelin, med fokus på hans karriär som uppfinnare. Kaiserfelds 

forskning berör däremot inte reseskildringar, utan salpetersjudning under 1700-talet. Den visar 

att Brelin konstruerat en effektiv salpetersjudningspanna som premierades av krigskollegiet. 

Han kallar även Brelin för en Kapten Mechanicus istället för en löjtnant som Frängsmyr eller 

en kadett som Lisa Hellman.13  Kaiserfeld har arbetat med annat källmaterial än de andra 

historikerna, som främst verkar ha utgått från Brelins reseskildring. Kaiserfelds beskrivning har 

därmed bidragit till att nyansera bilden av Brelin. Litteraturforskaren och historikern Marie-

Christine Skuncke publicerade 2004 Svenska Kinaresenärer från 1700-tal till 1900-tal, en 

recension av Nybergs avhandling. I den nyanserar hon informationen som Nyberg presenterar 

vad gällande Brelins möjliga läsekrets och gällande valet av typsnitt.14 Även Gunnar Broberg 

nämner Brelin kritiskt i förbifarten i ett kapitel i boken Risk och historia: sex uppsatser om 

katastrofer och livets vanskligheter. Broberg gör en poäng av att Brelins beskrivningar och 

förklaringar har en tendens att spåra.15 Detta är slutsats Broberg har kommit till genom att tolka 

Brelins text. Ytterligare en kritisk syn på Brelin framkommer i Torkel Stålmarcks Samlade 

skrifter D. 2 Min son på galejan ; Susanna / Jacob Wallenberg ; utgivna av Torkel Stålmarck. 

Stålmarck och Svenska Vitterhetssamfundet har gett ut en nyutgåva av den med Brelin samtida 

Jacob Wallenbergs bok Min son på galejan från 1781, där Wallenberg anklagar Brelin för att 

ljuga. I en förklarande fotnot uppges det att Brelin anklagades för att ha deserterat.16 Belägget 

för detta presenteras inte. 

För att stärka analyserna av delsynerna har jag utgått från ett par specifika artiklar och böcker. 

För att få bättre förståelse av 1700-talets religiösa mentaliteter har jag använt mig av idé- och 

 
11 Hellman, 2014, s. 360, 365 
12 Frängsmyr, 1990, s. 145,  
13 Kaiserfeld, Thomas. Krigets salt: salpetersjudning som politik och vetenskap i den svenska skattemilitära 
staten under frihetstid och gustaviansk tid, Lund 2009, s. 173–185 
14 Skuncke, Marie-Christine. Svenska Kinaresenärer från 1700-tal till 1900-tal, 2004, s. 735 
15 Broberg, 2000, s. 20 
16 Wallenberg, Jacob, Samlade skrifter D. 2 Min son på galejan ; Susanna, Svenska vitterhetssamf. SVS, 
Stockholm 1999 [1780], s. 56, fotnot 1 
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lärdomshistorikern Kristiina Savins doktorsavhandling Fortunas klädnader: lycka, olycka och 

risk i det tidigmoderna Sverige från 2011. Hennes forskning utgår från hur tidigmoderna 

människor såg på och tolkade lycka och olyckor. Några av hennes resultat utgår från synen av 

Gud som både en vedergällande Gud, och som en frälsande och räddande Gud.17 För att förstå 

de göticistiska tankarna har jag läst Magdalena Zmuda-Trzebiatowskas artikel Från Göticism 

till ”Det svenska folklynnet”. Om äldre traditioner i svensk identitetsforskning, där hon 

beskriver göticismens uppkomst och påverkan.18  

Det globalhistoriska fältet har under de sista årtiondena växt. På den internationella scenen är 

historikern John-Paul A. Ghobrial från College of Balliol djupt involverad i det globala 

mikrohistoriska fältet. Han är en av de ledande medlemmarna i ”The AHRC 

GlobalMicrohistory network”. Denna uppsats tar upp hans forskning från artiklarna 

Introduction: Seeing the world like a microhistorian och Moving Stories and what they tell us: 

Early modern mobility between microhistory and global history. I artikeln Seeing the world like 

a microhistorian redogör Ghobrial för fältets gynnsamma möte med det mikrohistoriska fältet. 

Han betonar inte minst att mötet inbjuder till studier av ”anomalier”, personer som inte riktigt 

passade in i sina tidsepoker, något han menar kan nyansera de stora globalhistoriska narrativen. 

I Moving Stories redogör han för en grekisk biskop som dyker upp i Buenos Aires vid slutet av 

1600-talet. Artikeln är ett exempel på hur Ghobrial arbetar med just en anomali. Hans artikel 

nyanserar tolkningen av tidigmodern identitet genom att visa hur den är allt annat än en statisk 

produkt eller något som kunde bytas utan vidare problem.19  På den svenska scenen finns 

historikern Joachim Östlund som låtit sig inspireras av Ghobrials definition av global 

mikrohistoria och behovet att uppmärksamma förbisedda resande aktörer. År 2020 skrev han 

boken Vid världens ände, där han låter fokuset ligga på ett osmanskt sändebud i Sverige och 

dennes upplevelser och observationer. Både Östlund och Ghobrial visar på hur arbetet med just 

anomalier är fruktsamt för att undersöka tidigmodern identitetsformering samt hur 

reseberättelser gestaltar denna genom att textförfattaren inkorporerar allt från episka narrativ 

till enskilda samtal, där "berättelsejaget" skrivs in i olika betydelsefulla sammanhang. I boken 

 
17 Savin, Kristiina, Fortunas klädnader: lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige, Lund 2011, främst 
kapitel 4 & 5 
18 Zmuda-Trzebiatowskas, Magdalena, Från Göticism till ”Det svenska folklynnet”. Om äldre traditioner i svensk 
identitetsforskning, Poznan 2003, framförallt s. 146–149 
19 Ghobrial, John-Paul A, Moving Stories and What They Tell Us: Early Modern Mobility Between Microhistory 
and Global History, 2019 
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betonar han vikten av tillit och personliga kontakter, ett nätverk, som en fundamental aspekt för 

att förstå historiska aktörer.20  

Forskningsläget om reseskildringar är väletablerat och nyanserat. Från svenskt håll finns 

litteraturforskaren Carina Lidström som 2015 publicerade sin bok Berättare på resa: Svenska 

resenärers reseberättelser 1667–1829. Lidström, som litteraturforskare, har först och främst 

fokuserat de litterära tekniker som reseskildrarna använde sig av, samtidigt som hon redogör 

för en väletablerad kanon av reseskildrare. Hennes forskning visar att reseskildringarna använde 

sig av liknande metoder för att presentera sina observationer samtidigt som de förhöll sig till 

publiken. Hon presenterar fyra olika genrekontrakt som berör skildrarnas relation till läsaren.21 

Lidström är däremot ingen historiker och hennes forskning berör därför blygsamt de större 

historiska kontexterna och de resande individernas relation till dessa, även om hon till viss mån 

förhåller sig till dem.  

På den internationella scenen publicerade historikern Anne Thell år 2017 sin bok Minds in 

Motion: Imagining Empiricism in Eighteenth-Century British Travel Literature. Hennes 

forskning fokuserar på bakgrunderna till varför texterna skrevs ner samt de berättelsetekniker 

som skildrarna förhöll sig till. Hennes forskning visar att reseskildringar var en slags 

epistemologisk sandlåda. I denna sandlåda fanns ett samspel mellan det empiriska, ”det 

objektiva”, och det fantastiska.22 Hennes forskning visar också att genom att bortse från en 

dikotomi av sanning och falskheter kan man istället komma närmare personen bakom 

skildringen och de upplevelser som är bakgrunden till dess nedteckning.23 Sett till Lidström 

lägger Thell ett större fokus på personerna och händelserna bakom skildringarna och 

berättelsestrategier, medan Lidström fokuserar mer på genrens litterära tekniker och 

förutsättningar, stil och form. Thells forskning visar även på komplexiteten bakom 

skildringarna. Reseskildringar som genre har historiskt kritiserats för att vara antingen för 

överdrivet, för dokumenterande eller har haft ett säljande syfte. Hon menar däremot att 

skildringarna, som faktiskt lästes av ett stort antal läsare under den tidigmoderna tiden, stod i 

fronten för 1700-talets filosofiska och intellektuella utvecklingar.24 

 
20 Östlund, Joachim, Vid världens ände: sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talets Sverige. Lund 
2020, framförallt kapitel 2 
21 Lidström, 2015, s. 23–30 
22 Thell, 2017, s.3 
23 Thell, 2017, s. 25–26 
24 Thell, 2017, s. 3 



8 
 

Även den tidigare nämnda historikern Joachim Östlund har skrivit om tidigmodernt skrivande 

i formen av slavlitteratur från Barbareskkusten. I kapitlet Dygdens prövning från 2010 visar han 

hur tillfångatagna slavar i Nordafrika tolkar sig själv och sin position. Hans artikel belyser hur 

slavarna presenterade sitt lidande genom skildringar, men också hur de stod emot denna 

prövning. Hans forskning i kapitlet visar därtill på hur fler fick möjligheterna att börja skriva 

och bli publicerade, och hur skildringarna av prövningar blev en möjlighet för karriär och ett 

erkännande för sin betydande roll för handeln hemma i Sverige.25 Östlund publicerade kapitlet 

Swedish Barbary Captivity Tales år 2020. I kapitlet belyser han olika aspekter av hur 

medelhavsslaveriet porträtterades i litteratur både i Sverige och av slavarna själva. Hans 

forskning visar även hur offren, både i verkliga och fiktiva slavberättelser, porträtterar sig själva 

som en slags beprövad hjälte som med hjälp av sina dygder motstår de prövningar som de utsätts 

för.26 

1.3 Källmaterialet  

Vad är en reseskildring? En reseskildring är en skildring av en resa. Det är en litterär genre som 

oftast tar sitt uttryck i form av en dagbok eller efter en geografisk uppdelning. Många gånger 

är de en redogörelse för en resa där författaren tar en aktiv berättande roll.27 Detta stämmer väl 

överens med Brelins personliga skildring. Men alla reseskildringar är inte identiska. Det finns 

olika motiv och syften bakom skildringarna och de tar dessutom olika former under olika tider. 

Det finns också skäl om att tala om ”genrekontrakt”. Dessa kan beskrivas som regler och 

klausuler som författaren står för gentemot läsaren. 28  Litteraturforskaren Carina Lidström 

presenterar fyra olika genrekontrakt i hennes bok som hon menar är typiska för reseskildringar 

som genre. Dessa genrekontrakt kommer att presenteras i uppsatsens Teori- och metodkapitel. 

Uppsatsens källmaterial är först och främst Johan Brelins Beskrifning öfver en äfventyrlig resa 

til och ifrån Ost-Indien, Södra America, och en del af Europa, åren 1755, 56, och 57, publicerad 

i Uppsala år 1758 av Kungliga akademiens tryckeri. I denna studie har jag främst utgått från 

Litteraturbankens skannade utgåva samt ett faksimil ifrån 1973 utgiven av bokförlaget 

Rediviva.29 Brelins bok är en reseskildring som beskriver hans världsresa. Reseskildringen 

 
25 Östlund, Joachim. Dygdens prövning : Europeiska slavberättelser om livet i marockansk ofrihet, Lund 2010. 
26 Östlund, Joachim. Swedish Barbary Captivity Tales : From Letters to Literature, 1650-1770 New York & 
London 2020, s. 69-92 
27 Lidström, 2015, s. 18–19 
28 Lidström, 2015, s. 23 
29 Brelin, Johan, En äfventyrlig resa til och ifrån Ost-Indien, Södra America och en del af Europa åren 1755, 56 
och 57, Faks.-uppl., Rediviva, Stockholm, 1973 
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verkar ha ett dubbelt syfte. Den har delvis ett utbildande sådant. Brelin själv skriver hans syfte 

är ”at göra mig til det Almännas tienst skickelig”.30 Därtill tillkommer faktumet att boken är 

tryckt av den kungliga akademiens tryckeri. Men samtidigt skriver Brelin också att syftet är att 

underhålla: ”En del af mina äfventyr äro uti Läsarens händer: Om de på något sätt kunna förnoja, 

så har jag vunnit en stor del af mit påsyftade ändamål; […]”.31 Detta splittrade syfte är viktigt 

att ha i åtanke. 

Skildringen följer Brelins resa kronologiskt. Högst upp på varje sida står den plats som Brelin 

skrev på just då, tillsammans med året. Boken ger därför ett intryck av att vara välorganiserat 

och det är mycket enkelt att bläddra till den plats som läsaren är mest intresserad av. När jag 

återger Brelins citat har jag valt att inkludera platsen och årtalet Brelin angivit på den sidan så 

att hans resa kan urskiljas genom analysen. Dessa årtal och citat kan problematiseras eftersom 

Brelin möjligen skrev ner skildringen efter att han återvänt till Sverige. Skildringen är cirka 150 

sidor lång och är tryckt i antikva-typsnitt vilket gör den lättillgänglig för moderna läsare. Något 

som försvårar arbetet med boken är dels användningen av ”långt s”, som skrivs med 

bokstaven ”ſ”. Två ytterligare försvårande faktorer är att språket rent generellt är annorlunda 

både vad gäller ordval och meningsbyggnad. Det förekommer en del ord som vi inte använder 

oss av idag och meningar är ibland krångligt formulerade och kan uppta hela sidor.  

Eftersom Brelins skildring trycktes under mitten av 1700-talet måste man ha dåtidens censur i 

beaktning. Brelin kunde inte skriva vad han ville och det är omöjligt för oss idag att veta om 

något i texten förändrades för att godkännas av censorn. Därtill tillkommer tidsaspekten. Vi kan 

inte veta om Brelin skrev ner sin skildring under resans gång eller först efteråt när han befann 

sig i Sverige. Thell berör tidsaspekten genom att konstatera att alla reseskildringar på något sätt 

alltid skrevs ner efter en händelse. Enligt henne betyder detta att oavsett vad kommer 

reseskildringar alltid delvis vara en fantasiprodukt.32 Brelins syfte att underhålla kan ytterligare 

bidra till att stärka fantasiaspekten. Brelin själv menade att syftet både var att bidra med kunskap 

samt att underhålla. Hans skildring har därtill en populärlitterär stil. Det är därför oklart om 

något av Brelins observationer har förändrats i syfte om att helt enkelt sälja fler böcker. 

Relationen mellan den ”bildande” aspekten och den ”underhållande” aspekten utvecklas inte 

av Brelin. 

 
30 Brelin, 1758, förord 
31 Brelin, 1758, förord 
32 Thell, 2017, s. 25–26 
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För att undersöka den historiska personen Johan Brelin har ytterligare material tillkommit. 

Brelin har producerade fler texter än skildringen som kommer att diskuteras. Därtill tillkommer 

omnämningar om honom i annan samtida litteratur eller tidningar. Jag har därefter gjort ett 

försök att fånga upp så många omnämningar av Brelin i forskningslitteratur som möjligt för att 

kunna återge en komplett diskussion om forskningsläget.  De diskuteras och analyseras i 

Delanalys 1.  

1.4 Avgränsning 
I Brelins bok förekommer ett flertal olika personer i paratexter. Dessa finns i början och i slutet 

av boken. Dessa är värda att beskriva i större detalj eftersom Brelin själv valt att inkludera dem. 

Därtill finns två personer som jag menar har varit av betydelse för Brelin. Dessa är Brelins far 

Nils och hans bror Pehr. Dessa kommer också att beskrivas. Däremot på grund av det bristande 

källmaterialet kommer inte hans mor, fru eller systrar att diskuteras i större detalj. Detta är 

självklart negativt, men speglar samtidigt bristen på källmaterial om dessa personer. Man bör 

också dra slutsatsen att fler personer bör har funnits i Brelins nätverk genom hans liv men denna 

uppsats kommer avgränsa sig till dessa tidigare nämnda då dessa är relevanta för hans resa. För 

att analysera Brelins skildring har jag utgått från olika delsyner som finns att se i Brelins 

världsbild. Att analysera alla observationer Brelin gjorde under resan är däremot inte 

nödvändigt för att besvara min forskningsfråga. Därför utgörs den andra delanalysen först och 

främst av nedslag i Brelins världsbild. Detta innebär såklart att aspekter av denna kommer att 

förloras men även här har jag gjort bedömningen att de nedslag som gjorts är tillräckliga för att 

besvara forskningsfrågorna.  

Vidare på grund av tidsbegränsningar kommer jag inte kunna gå in på djupet på 

riksdagsprotokollen utan göra ett nedslag i dessa.  På grund av uppsatsens omfattning kommer 

jag inte att beröra utländskt källmaterial. Avsaknaden av denna globala aspekt är beklaglig men 

det material som finns tillgängligt för analysen av den historiska Brelin och Brelins skildring 

anser jag är tillräckligt för att kunna besvara mina två forskningsfrågor.  

1.5 Teoretiska perspektiv 
För att förstå den historiska Johan Brelin och hans världsbild är denna uppsats teoretiska 

utgångspunkter först och främst globalhistoriska teorier med mikroperspektiv, 

identitetsskapande, reseskildringsteorier och genrekontrakt. 

De globalhistoriska teorierna som denna uppsats bygger på kommer från historikern John-Paul 

A. Ghobrial. Ghobrial beskriver det globalhistoriska fältet som ett fält i intern konflikt. 
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Förespråkarna hyllar dess försök att skriva en mer ”ansluten historia”. Motståndarna däremot 

kritiserar fältet för att sakna tydliga teorier och metoder. Den anklagas även för att vara 

eurocentristisk, eftersom fokuset för studierna allt som oftast utgår från européer. Globalhistoria 

är, enligt Ghobrial, fortfarande ett fält som försöker ta reda på vad det egentligen innebär.33 En 

lösning som Ghobrial presenterar på problemen är ett möte mellan det mikrohistoriska fältet 

och globalhistoria. Det mikrohistoriska fältet utgår från ett litet fokus i en större värld. Men vad 

betyder detta möte enligt Ghobrial? I sin artikel Moving stories analyserar han relationen mellan 

mobilitet och identitet på två olika sätt. Det ena sättet går ut på att undersöka aktören i relation 

mot de lokala och globala processer som pågick under tidsperioden. Det andra sättet att 

undersöka mobiliteten hos individer eller objekt som inte befinner sig på en plats där man 

förväntar sig att finna dem, ”anomalier”. Här kan mikrohistoria komplettera globalhistoria. 

Globalhistoria har ett fokus på generella mönster av migration och rörelser, samtidigt som 

mikrohistoria låter oss undersöka individer som inte passar in i mönster.34 Mikrohistoria låter 

oss därtill nyansera de bakomliggande motiven för individernas mobilitet.35 Istället för att tolka 

identiteter som antingen fasta och permanenta eller som flexibla och utbytbara, menar Ghobrial 

att identitetsbyggande var en lång process. Det var inte heller något som endast berörde 

individen i fråga. Ett identitetsbyggande krävde att andra stärkte påståenden om en identitet, 

samtidigt som andra kunde motsätta sig påståenden och motarbeta identitetsbyggen.36 På det 

här sättet låter oss undersökningen av historiska aktörer oss undersöka vilka maktförhållanden 

som denne behövde förhålla sig till för att skapa en identitet. Genom att studera individer som 

inte passade in, deras mobilitet, deras identitetsbyggande och deras förhållningssätt till makten 

strävar Ghobrial att nyansera synen på hur tidigmoderna människor reste och tolkade sig 

själva.37 

För att undersöka Brelins världsbild som den presenteras i Brelins skildring knyter uppsatsen 

an till forskning om reseskildringar. Tidigare har reseskildringar tolkats som resedagböcker. På 

senare tid har dock forskare börjat nyansera synsätten på reseskildringar genom att teorisera 

nya förhållningssätt till texterna. Ghobrial förespråkar ett fokus på berättelsen och berättaren, 

och dess samtid. Genom att sätta en reseskildring i en större kontext får man en utökad förståelse 

för globala förändringsprocesser och maktstrukturer. Detta betyder omvänt också att man kan 

 
33 Ghobrial, John-Paul A. Introduction: Seeing the World like a Microhistorian, 2019, s. 1-22 
34 Ghobrial, Moving stories, 2019, s. 246-250 
35 Ghobrial, Moving stories, 2019, s. 245-246 
36 Ghobrial, Moving stories, 2019, s. 245-250, 263-280 
37 Ghobrial, moving stories, 2019, s. 247-249 
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få en utökad förståelse för den individuella aktören. Vad betydde egentligen de globala 

förändringarna och maktförhållanden för den individuella skildringen och skildraren? Anne 

Thells grundtes är istället fokuserat på de berättelsestrategier som reseskildrarna använde sig 

av. Hennes grundtes i boken Minds in Motion: Imagining Empiricism in Eighteenth-Century 

British Travel Literature bygger på att reselitteratur från 1700-talet, i en brittisk kontext, 

fungerade som en slags empirisk kunskapssandlåda. I denna sandlåda experimenterade 

författarna med balansgången mellan å ena sidan empirisk faktainsamling och å andra sidan det 

personliga skrivandet och fantasins roll inom kunskapsförmedlande. Men de fungerade också 

som ett verktyg för författarna att undersöka och finna sig egna identiteter.38 Skildringarna var 

tätt knutna till andra stora samhällsförändringar inom perioden. De var en produkt av flera olika 

motiv och faktorer, därtill kommersiella, nationella och personliga. Skildringarna uppstod alltså 

inte ur ett vakuum separerat från samhället i sig. 39 Reseskildringar är en produkt av erfarenheter 

som omsatts till litteratur. Denna omsättning beskrivs av Thell som en mycket spänd process, 

då även de mest noggranna skildringarna oftast är nedskrivna långt efter händelserna.40 Därför, 

menar Thell, är reseskildringar alltid till en varierande grad en fantasiprodukt. Men vad betyder 

egentligen fantasin för innehållet i skildringarna? Bör man bortse från att jämföra sanningar 

och falskheter? Nej, menar Thell. En skildring som är påhittad är inte densamma som en baserad 

på verkliga upplevelser. Men i texten görs inga skillnader mellan beskrivningar av påhittade 

och riktiga upplevelser och ting. Thells metoder har därmed tillåtit henne att jämföra 

fantasiskildringar med verkliga reseskildringar. Thell närmar sig också slutsatsen att 

reseskildring som litteratur inte var en stängd verksamhet. Fler och fler samhällsklasser började 

under den tidigmoderna tiden resa och besöka världen. Alla bidrog de till hur man skapade 

kunskap och hur man skrev om världen. Hon menar därtill att reseskildringar representerar ett 

samspel mellan det objektiva och det fantastiska. De blir en skildring av verkligheten som 

filtrerats genom det personliga. På så sätt blir det fantasifulla och personliga en viktig aspekt 

för att förstå reseskildraren och dennes identitet. Ghobrial och Thell betonar därför två olika 

aspekter av reseskildringar. Ghobrial ser skildringarna som ett verktyg för att nå dåtidens 

globala maktförhållande och förändringar. Thell ser istället texten som ett verktyg som kan 

tolkas som en epistemologisk sandlåda där flera olika motiv, berättelsetekniker och kunskap 

samsas på ett begränsat utrymme.41  

 
38 Thell, 2017, s.3 
39 Thell, 2017, s. 25 
40 Thell, 2017, s. 24–26 
41 Thell, 2017, s. 26 
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Reseskildringar som genre besitter enligt litteraturvetaren Carina Lidström fyra olika 

genrekontrakt vilka hon redogör för i sin bok Berättelse på resa: Svenska resenärers 

reseberättelser 1667–1829. Hon har noterat fyra genrekontrakt som alla reseskildringar 

förhåller sig till.42 Dessa är: Sanningen: författaren gör anspråk på att redogöra sanningen. Vad 

observerar författaren om världen runt sig? Skildringarna skulle ha ett bildande syfte. Detta var 

av stor vikt för 1600- och 1700-talens författare då resorna ofta hade naturvetenskapliga 

motiv.43 Att förundra: Skildraren ska locka läsaren med praktiska och nyttiga observationer 

som kan användas av läsaren. Men den bör också locka läsaren med ”otroliga” inslag. Detta 

tillsammans med sanningsanspråket kan försvåra tolkandet av texterna idag. Det finns belägg 

för att läsarna var medvetna om att fiktion kan förekomma, men i en sann kontext. Läsaren 

förväntades betvivla och författaren visste om detta. 44  Auktoritetsaspekten: Resenärerna 

skapade auktoritet för att stärka sina sanningsanspråk. Detta kan göras på flera sätt. Ett exempel 

är genom paratexter, till exempel dedikationer och hänvisningar till andra resenärer, skildringar 

eller viktiga personer. På det här sättet kan författaren skriva in sig själv i ett större sammanhang. 

Ibland kan dessa även innehålla dikter eller kända citat. Auktoritetsteknikerna är inte samma 

under olika tidsepoker och skiljer sig även beroende på vem som har skrivit.45 Förmedlingen 

av information, upplevelser och kunskap: Skildraren blir något av en tidig reporter, som 

förväntas kunna förmedla det intressantaste hem till sina läsare. Men han eller hon förväntas 

även förstå vad läsaren redan vet om världen.46 

Denna uppsats tar alltså avstamp i Ghobrials globala mikrohistoriska- och identitetsteorier för 

att koppla an till Johan Brelin som person. För att tolka Brelins skildring knyter uppsatsen därtill 

an till Anne Thells reseskildringsteorier om reselitteratur som en empirisk sandlåda, utöver 

Ghobrials teorier. Därtill tillkommer Lidströms genrekontrakt, vilka kompletterar Thells 

forskning eftersom då den möjliggör ett placerande av Brelin i en större svensk kontext av 

reseskildrare. 

1.6 Metodologisk tillämpning 
För att komma närmare både den historiska personen Johan Brelin och samtidigt undersöka 

Brelins världssyn vill jag poängtera att en reseskildring och en reseskildrare inte bör separeras 

från varandra. För att kunna närma sig skildringens bakomliggande syften, motiv och 

 
42 Lidström, 2015, s. 23–30 
43 Lidström, 2015, s. 23–25 
44 Lidström, 2015, s. 25–26 
45 Lidström, 2015, s. 26–29 
46 Lidström, 2015, s. 29–30 
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anledningar måste man undersöka skildraren. På samma sätt måste man granska skildraren för 

att förstå den litterära skildring som producerats och som ligger som fokus för undersökningen. 

Därför kommer min uppsats bestå av två delanalyser istället för en analys.  

I den första delanalysen kommer all information jag kan hitta om Johan Brelin och hans nätverk 

att presenteras. Ett möjligt problem med denna process är att jag inte kommer kunna få tag på 

allt material eller missar något. Även material som inte används i diskussionen måste på något 

sätt presenteras. För att undersöka den historiska Brelin kommer Ghobrials teorier om global 

mikrohistoria och identitetsskapande att tillämpas. I Johan Brelins text presenterar han först och 

främst observationer från världen genom sina egna ögon. Men han presenterar också sig själv. 

Detta menar jag gör Ghobrials teorier om identitetsskapandet inom global mikrohistoria 

lämpligt. Han menar att denna process av identitetsskapande beror på många faktorer. Den 

beror bland annat på individens agens och samhällets strukturer, men den beror också på andra 

individer som kan ha stöttat eller motverkat skapandet av en särskild identitet. Denna process 

blir ännu mer svårhanterad för individen ju längre hemifrån han eller hon kommer eftersom 

individerna fick svårare att bevisa vem de var. Därför, menar Ghobrial, måste man ta i beaktning 

samspelet mellan mobilitet och identitet för att kunna studera globala och lokala processer.47  

För att tolka Brelins världssyn utifrån reseskildringen kommer Anne Thells funktionella 

analysmetod för reseskildringar som empirisk sandlåda att tillämpas tillsammans med 

Ghobrials globala mikrohistoriska perspektiv. Istället för att läsa skildringar som litterära verk 

i termer som fakta kontra fiktion, förespråkar hon istället att man tolkar skildringarna som ett 

förmedlingsverktyg av ett större narrativ.48 Hon förespråkar att fokuset för läsaren bör ligga på 

både kunskapen och det fantasifulla för att komma närmare de förhållandena som låg bakom 

skapandet av skildringarna. Hon menar därtill att ett läsande med fokus på 

kunskapsinsamlingen som process kan låta oss komma närmare författarnas egna erfarenheter, 

deras förvirring, och deras tolkning av det nya och spännande som de faktiskt upplevde och 

försökte tolka.49 Utgångspunkten blir att förstå Brelin efter hans egna premisser, kontext och 

tid. Genom att också tillämpa Ghobrials globala mikrohistoriska perspektiv ämnar jag försöka 

placera in Brelin i en större kontext. Till följd av att undersöka Brelins skildring mot sin samtid 

och hans bakgrund kommer jag få en djupare förståelse för varför Brelin skrev som han skrev, 

och vad hans skildring betydde för sin samtid. 

 
47 Ghobrial, moving stories, 2019, s. 248-249 
48 Thell, 2017, s. 26 
49 Thell, 2017, s. 26 
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För att organisera och strukturera hur Brelin skapat en världsbild har jag specificerat sex olika 

delbilder som jag menar återfinns i och bygger upp Brelins skildring. Dessa delar består av 

en ”svensk upplysningssyn”, en ”göticistisk syn”, en ”religiös syn”, en ”etnografisk syn” och 

slutligen en ”fantastisk och äventyrlig syn”. Den ”svenska upplysningssynen” syftar att fånga 

upp de aspekter som berör Brelin i relation till den svenska upplysningen, främst i relation till 

den Kungliga Vetenskapsakademiens uttryckta syften. Inom den ”göticistiska synen” ryms de 

textavsnitt som berör Brelins göticistiska uttalande. I den ”religiösa synen” analyseras Brelins 

religiositet och hur den färgar hans syn på världen och på sig själv. I den ”etnografiska synen” 

berörs Brelins åsikter om de kulturer och folkslag han kommer i kontakt med när han besöker 

världen. Hur tolkade han egentligen andra kulturer? Slutligen kommer den ”fantastiska och 

äventyrliga synen”, som berör några av de aspekter som kan kopplas till Brelins äventyr och de 

fantastiska inslag som ryms däri. För att kunna placera Brelin i en större svensk kontext av 

reseskildrare och samtidigt förstå hur han förhåller sig till reseskildringar som genre kommer 

jag komplettera Thells och Ghobrials metoder med Lidströms genrekontrakt.  

2. Historisk bakgrund 
För att få en djupare förståelse för Johan Brelin bör man veta något om den värld han föddes 

och levde i. 

2.1 Frihetstiden 
År 1718 träffades Kung Karl XII i huvudet av en kula under belägringen av Fredrikstens 

fästning i Norge. Hans dödsfall blev slutet för den svenska stormaktsepoken. Sverige var nu en 

slagen stormakt, krossad på hemmafronten. Även de svenska koloniala experimenten hade 

misslyckats. Från att ha varit en av Europas ledande stormakter med koloniala ambitioner blev 

Sverige nu en andra gradens stormakt, en allt mer marginaliserad och isolerad småstat i norra 

Europa.  

Brelin levde under kungarna Fredrik I och Adolf Fredrik, en period som kallas för den svenska 

frihetstiden. Den rådande tanken blev nu att kungamakten skulle begränsas. Den nya politiska 

maktfaktorn blev rådet och riksdagen. Riksrådet fungerade som en regering där kungen 

fungerade som ordförande, men inte ledare. Riksdagen fick möjligheten att avsätta riksrådet om 

detta ansågs nödvändigt.50 Riksdagen var inte enhetlig, utan uppdelat i fyra ständer: adel-, präst-, 

borgar- och bondestånden. De viktigaste politiska besluten som berörde försvars och 

utrikespolitik sköttes av det sekreta utskottet. Det sekreta utskottet bestod av representanter från 

 
50 Gustafsson, Harald, Nordens historia: en europeisk region under 1200 år, Lund 2007, s. 163 
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de tre högre stånden. Bondeståndet exkluderades från att delta i dessa frågor.51 Två politiska 

grupper, hattarna och mössorna, växte fram och blev allt mer centrala maktfaktorer. Hattarna 

var det mer nationalistiska av de två partierna och sökte konflikt med Ryssland och ville införa 

tullar. Mösspartiet däremot sökte fredlig samexistens med Ryssland samtidigt som de ville driva 

en sparsam politik.52 Från 1720 fram till 1739 styrde mössorna under Arvid Horn.53 Under hans 

tid grundades det ostindiska kompaniet. När Brelin gav sig ut på sin resa 1755 rådde en spänd 

stämning i Europa. Det österrikiska tronföljdskriget (1740–1748) hade precis avslutats. men 

redan 1756 skulle ett globalt krig mellan Frankrike och England bryta ut, sjuårskriget. I kriget 

kom Sverige att ta Frankrikes parti. Kriget varade mellan 1756 och 1763.54 

2.2 Sverige och upplysningen 
Under Frihetstiden var naturvetenskap mode och riksdagen stödde aktivt vetenskapsmän med 

bidrag. Många av Sveriges största vetenskapsmän, till exempel Anders Celsius och Carl von 

Linné, levde under denna epok.55 Linné hade en vision. Han hade utarbetat ett nytt system för 

att klassificera växter och djur, som nu skulle placeras in i hans vetenskapliga tabeller.56 

Organiseringen och klassificeringen av saker och ting var ett stort fokus för den svenska 

upplysningen. Det har beskrivits som ett empiriskt kunskapssökande, som sträckte sig över flera 

olika fält, utöver botaniken.57 År 1739 grundades den Kungliga Vetenskapsakademien med 

Uppsalaakademiker som Linné i spetsen. Initiativet hade därtill kommit från hattpartiet som 

strävade efter att göra Sverige självförsörjande.58 På så sätt hade akademin en ekonomisk och 

utilistisk vinkel. 59 

2.3 Sverige och svenskar i det globala nätverket - det ostindiska kompaniet 
Under 1400- och 1500-talen upptäckte europeiska nationer världen. Detta blev startskottet på 

ett nytt globalt handelsnätverk. För att organisera denna handel grundades handelskompanier, 

eller handelsföretag. Det första av dessa bildades i Portugal och dess vinster inspirerade 

liknande företag i andra länder.60 Under frihetstiden dominerade merkantilismen. Exporten 

 
51 NE, Sekreta utskottet 
52 NE, Hattpartiet & NE, Mösspartiet 
53 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (red.), Det svenska samhället 1720-2006: böndernas och arbetarnas 
tid, Lund 2009, s. 148–154 
54 NE, Sjuårskriget 
55 Hedenborg, Kvarnström, 2009, s. 28 
56 Skott, Christina, Expanding Flora’s Empire: Linnaean science and the Swedish East India Company, London & 
New York 2014, s. 238 
57 Hedenborg, Kvarnström, 2009, s. 27 
58 Skott, 2014, s. 238 
59 Lidström, 2015, s. 253 
60 Frängsmyr, 1990, s. 9 
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skulle maximeras och importen minimeras. Att utvinna råvaror ur den svenska naturen blev 

närmst föremål för en patriotisk och religiös kult. En del tolkade världens varierande resurser 

som en uppmuntran från Gud att bedriva handel.61 Under 1730-talet skedde det första lyckade 

försöket med att grunda ett ostindiskt handelskompani. Skotten Colin Campbell, som redan 

tidigare hade erfarenheter inom kompanier, kom i kontakt med den svenska handelsmannen 

Niclas Sahlgren. Radarparet utarbetade hur kompaniet skulle skötas och 1731 hade kompaniet 

både utfärdats privilegier och sjöpass. Under kompaniets tidiga år försökte man starta handel i 

Indien med katastrofala resultat. Därefter låg fokuset nästan enbart på staden Kanton i Kina, 

idag känt som Guangzhou.62 Kineserna var däremot endast intresserad av att importera en enda 

vara av européerna. Silver.63 Såhär skrev Qianlong-kejsaren till den brittiske konungen 1793: 

Som Er ambassadör själv kan se har vi allt. Jag sätter inget värde på märkliga eller 

nya ting, och vi har ingen användning för Ert lands varor.64 

Kejsare Qianlong till kung George III, 1793  

I praktiken betydde detta att det svenska kompaniet behövde införskaffa silver innan de nådde 

Kina. Detta gjorde man i staden Cadiz i Spanien, det första stoppet på resan mot Kina. Här sålde 

man av sin last. Denna bestod delvis av svenska varor, som plankor och järn. Dessa 

kompletterades med importerade varor från England och Frankrike. För varorna kunde 

kompaniet fylla sina skepp med rena silvermynt vilka kunde spenderas i Kanton. De viktigaste 

varorna som handlades i Kanton bestod framförallt av te och porslin. 65 

Det ostindiska kompaniet var egentligen inte ett företag. Företaget fick privilegier i perioder, 

eller oktrojer. Efter en period upplöstes företaget, och ett nytt företag med samma namn 

grundades. Efter den andra oktrojen bestämdes det att företaget skulle ha en ständig fond med 

kapital. På så sätt blev företaget mer beständigt.66 När Johan Brelin gjorde sin resa befann sig 

kompaniet i den andra oktrojen. Under denna period, som varade mellan 1746 och 1766 

utökades antalet direktörer.67 De relevanta direktörerna för denna uppsats är, utöver Sahlgren, 

Claes och Johan Abraham Grill, Anders Plomgren, Magnus Lagerström och Jacob von Utfall.68 

 
61 Frängsmyr, 1990, s. 12 
62 Frängsmyr, 1990, s 20–27, Jfr. Ne, Ostindiska kompaniet 
63 NE, Ostindiska Kompaniet 
64 Hägerdal, Hans, Kinas historia, Lund 2008, s. 114–115 
65 Frängsmyr, 1990, s. 53–54 
66 Frängsmyr, 1990, s. 29–31 
67 Frängsmyr, 1990, s. 32–36, även Ne, Ostindiska kompaniet 
68 I Brelins bok omnämnd som Nils Sahlgren. Jag tolkar detta som felskrivning från Brelin. 
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3. Delanalys 1 – Gåtan Brelin 
I detta kapitel kommer forskningsläget och källmaterialet om Johan Brelin att analyseras i syftet 

att bygga upp en komplett bild av den historiska Brelin, hans liv och hans nätverk. Därtill 

kommer Johans eget syfte och motiv till att resa och skriva att diskuteras.  

3.1 Johan Brelin och hans värld 

Det är inte helt känt när Johan Brelin föddes. Den information som brukar uppges är 1734.69 

Denna information bekräftas av Karlstad Födelse- och dopböcker 1730–1758.70 

Carina Lidström menar att Brelin var en sjöman, troligen baserat på hans skildring allena.71 

Nyberg menar däremot att Brelins roll på fartyget som tog honom till Kanton inte är helt 

självklart och Brelin förklarar det inte närmre i texten.72 Troligen bygger hans slutsats också på 

Brelins skildring då han aldrig skrev vad han gjorde ombord på fartyget. Nyberg menare vidare 

att Brelins verk skiljer sig tydligt från verken som Linnés lärjungar producerade.73 Lidström är 

något mer nyanserad och menar att Brelins text faktiskt hade naturvetenskapliga karaktärsdrag. 

Lidström har möjligen gjort en mer ytlig tolkning och Nyberg har gjort en mer nyanserad 

tolkning med större fokus på Brelins förord.  

I Anders Lignells Beskrivning över Grefvskapet Dal kan man finna belägg för Kapten-

mechanicus Johan Brelin. Titeln ”Kapten-mechanicus” motsvarar ungefär en ingenjör inom 

fortifikationen.74 Vad hans belägg för titeln är uppges inte. Historikern Thomas Kaiserfeld 

benämner även Brelin med samma titel och poängterar att han både var skolad på ett universitet 

och var en ämnessven i vetenskapsakademien runt år 1752 (då som 18 år gammal), före sin 

resa.75 Kaiserfeld uppger sitt källmaterial som krigskollegiets material. Jag har däremot bemött 

Brelins uppfinnarkarriär från tidningsartiklar istället, vilket redogörs för senare i detta kapitel. 

Varifrån belägget av Brelin som ämnessven kommer ifrån uppges inte. 

Motsäger sig Kaiserfelds beskrivning av Brelin Lidströms beskrivning av honom som en 

sjöman? Inte nödvändigtvis. Men när Brelin påbörjade sin resa kan han inte ha varit mer än 20–

22 år gammal. Det är inte heller känt om han begav sig på fler resor efter den första. Vidare vill 

jag personligen ifrågasätta Lidströms med Brelins egna ord. ”En besynnerlig lust at resa, samt 

 
69 Uppges 1734 i Libris och Alvin. 
70 Karlstad Födelse- och dopböcker 1730–1758, s. 105 
71 Lidström, 2015, s. 542 
72 Nyberg, 2001, s. 51 
73 Nyberg, 2001, s.51 
74 Lignell, Anders, Beskrifning öfver grefskapet Dal, 1965, s. 36 & SAOB, Kapten 
75 Kaiserfeld, 2009, s. 175–176 
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nyfikenhet at bese verlden […]”76 menar jag inte låter som en van sjöman eller resenär. Brelin 

utförde såvitt vi vet bara en resa. Och vad betyder det egentligen att vara en sjöman? Jag har 

inte hittat några belägg för att Brelin gjorde karriär till sjöss eller någonsin befann sig till sjöss 

igen efter sin resa.  

Brelins resa skall enligt litteraturen ha varit kontroversiell och han skall redan under sin livstid 

ha varit anklagad för att ha farit med osanning.77 Jag har däremot haft svårt att hitta kritiker av 

Brelin. En är däremot Jacob Wallenberg. I sin humoristiska bok Min son på galejan från 1781 

beskrivs Johan Brelin föga smickrande: 

Brelin står på Ascension och liuger dig tårar ur ögonen78 

Jacob Wallenberg, postumt utgiven 1781 

Jag tolkar Wallenbergs kritik mot Brelin som ett anklagande. Brelin blev inte kvarlämnad på 

grund av en olycka i Ascension, utan stannade kvar av egen fri vilja. Möjligen kan Wallenberg 

anspela på ett rykte om att Brelin skall ha deserterat och vägrat återfinna sig på fartyget.79 

Tyvärr finns det inget kvarlämnat källmaterial där Johan bemötte kritiken, och Wallenbergs bok 

publicerades endast ett år före Brelin avled. Händelserna på Ascension kommer att analyseras 

i kapitel 4.6.1. Även Frängsmyr gör en poäng av att Brelin for med osanning. Frängsmyr har 

troligen byggt sitt påstående på Wallenbergs kritik eftersom hans citat ingår i Frängsmyrs bok.80 

Ytterligare en Johan Brelin förekommer i materialet: militären Brelin. Lisa Hellman beskriver 

Brelin som en kadett i sin artikel.81 I annan litteratur beskrivs han som löjtnant.82 I samtida 

källor med hans resa beskrivs Brelin som konduktör vid kungliga arméns fortifikation. Titeln 

konduktör framkommer framförallt i Marcus Bergs Beskrifning öfwer barbariska slafweriet uti 

kejsaredömet Fez och Marocco från 1757. Såhär beskrev Marcus Berg Brelin: 

Mina följeslagare woro förnämligast, Conducteuren af Kongelige Fortification herr 

Johan Brelin som i förra året af en olyckelig händelse blifwit på hemresan ifrån 

Ost-Indien, ensammen borttappad på en wild Öö uti Æthiopiska hafwet […]83 

Marcus Berg, 1756, Amsterdam 

 
76 Brelin, 1758, s. 1 
77 Frängsmyr, 1990, s. 145 
78 Frängsmyr, 1990, s. 148 & Wallenberg 1999 [1781], s. 56 
79 Wallenberg, 1999 [1781], s. 56, fotnot 1. Var detta belägg kommer ifrån uppges inte. 
80 Frängsmyr, 1990, s. 145 för Brelin, s. 148 för Wallenberg 
81 Hellman, 2014, s. 360, 365 
82 Skuncke, 2004, s. 735 
83 Berg, Marcus, Beskrifning öfwer barbariska slafweriet uti kejsaredömet Fez och Marocco, i korthet författad 
af Marcus Berg, som tillika med många andra christna det samma utstådt twenne år och siu dagar, och derifrån 
blifwit utlöst tillika med åtta stycken andra swenska den 30 augusti 1756. Under wår allernådigste konungs 
konung Adolf Friedrichs milda regering, Stockholm 1757 s. 94 
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Berg beskrev Johan som en ”konduktör vid fortifikationen”. Rangen konduktör motsvarar 

ungefär löjtnant, vilket stämmer överens med Skunckes beskrivning.84 Bergs beskrivning är 

talande, men den är också problematiskt. Berg hade bara Brelins ord att bygga sin beskrivning 

på. Man bör också ifrågasätta rangen av konduktör/löjtnant, eftersom Brelin måste fått den runt 

20 års ålder. Hur rimligt var detta? Ljög Brelin om sin militära rang? Vilka konsekvenser kunde 

detta få? Från forskningslitteraturen och källmaterialet omnämns alltså Brelin militärt som en 

Kadett, löjtnant, konduktör och Kapten-mechanicus. Titeln Kapten-mechanicus som nämnts 

tidigare motsvarar i sin tur en kapten och lärare vid fortifikationen.85 Från tidningsmaterial är 

däremot det äldsta belägget för Brelin som löjtnant daterat till 1760.86 Denna notis är däremot 

problematisk eftersom Brelin bara omnämns med efternamn vilket möjliggör en förväxling med 

hans bror Pehr. År 1762 omnämns han i tidningar som löjtnant.87  Efter den 23 juli 1762 

omnämns han i tidningsmaterialet främst som Kapten-mechanicus eller kapten. Kaiserfelds 

källmaterial verkar även det framförallt bygga på material efter 1762, vilket möjligen förklarar 

titeln i hans bok.88 

 

Figur 1 – Ritning av spis – Johan Brelin, 1761 

Under det tidiga 1760-talet blir Brelins tekniska intresse och kunskaper allt mer tydligt. Brelin 

blev en premierad uppfinnare. Mellan 1762 och 1764 nämns Brelin flera gånger i 

tidningsmaterialet. Under första halvan av 1762 fick Brelin lov att presentera sina nya spisar 

för Riksens ständer.89 Den 23 juni samma år kungjordes av Stockholms rådhus att Brelin skulle 

 
84 För konduktör, Nordisk Familjebok, 1911 s. 721–722. För Skuncke, se Skuncke, 2004, s. 735 
85 SAOB, Kapten, Kapten-Mekanikus  
86 Stockholms Wecko-blad, 29 mars 1760 
87 Inrikes tidningar, 5 maj 1762 
88 Kaiserfeld, 2009, s. 173–185 
89 Inrikes Tidningar, 3 maj 1762 



21 
 

bli kompenserade för dessa.90 Brelins ärende går att finna i riksdagsmaterialet från 1760–1762. 

Intressant nog var riddarhuset splittrat och om Brelin fick Kapten Mechanicus-rang är inte helt 

säkert från mitt material. Istället uppgavs han i riddarhuset vara Lieutenant och kammaren 

verkar istället vilja ge honom murmästartitel i Stockholm.91 Dock är det Kapten-Mechanicus 

som kallas därefter i tidningarna. Jag har däremot inte hittat något källmaterial som uppger att 

han får titeln. Brelins ansökan till riksdagen ger ett intryck av att han sökte ett erkännande. Han 

ville verkligen bli Kapten-mechanicus. Om han någonsin fick titeln av armén eller inte framgår 

inte i källmaterialet jag har undersökt. Däremot har jag inte undersökt militära arkiv och svaren 

på frågorna om Brelins militära karriär finns möjligen där. 

År 1760 lät Brelin bekosta och publicera ett lovtryck till Riksens ständer som då skulle 

sammankommas. Trycket hette ”Lyck-önskan vid Riksens höglofliga ständers sammankomst 

til Riks-dagen år 1760”. Trycket är fyra sidor långt och är starkt positivt inställt till riksdagen.92 

Inrikes Tidningar beskrev i mars år 1765 att Johan gifte sig med Lovisa Korsseman, dotter till 

en högt uppsatt militär. 93  Jag kan inte finna något annat material om Lovisa eller deras 

äktenskap. 1770 kunde han presentera sin nya sjudningspanna som tagit honom år att ta fram. 

Den blev en succé. Hans nya panna effektiviserade salpeterproduktionen på flera områden. Den 

panna genomgick tester hos Krigskollegiet som godkände dess potential och Brelin blev rikligt 

belönad. Riksrådet beviljade 1550 riksdaler till Brelin som premie för uppfinningen.94  

År 1775 fick Johan kontakt med brukspatronen och den polska baronen Johan von Cahman. 

Kontakten verkar ha varit professionell och till en början positiv, men resulterade i en lång och 

infekterad rättsprocess om bruket av Remmene säteri i Värmland och dess finansieringen. 

Domstolsprocesserna beskrevs detaljerat i Carlstads Weckotidningar under januari och februari 

1780.95 Johan von Cahman ska däremot ha avlidit under ett besök i Paris samma år.96 Hur Brelin 

och von Cahman kom i kontakt är inte helt säkert.  

 
90 Inrikes Tidningar, 23 juli 1762 
91 Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll, 1760–1762, D. 23, 1760–1762, 4: 22 januari-26 juni 1762, 
del 4 4, s. 349–350 
92 Brelin, Johan, Lyck-önskan vid riksens höglofliga ständers sammankomst til riks-dagen år 1760, Stockholm 
1760 
93 Inrikes Tidningar, 11 mars 1765 
94 Kaiserfeld, 2009, s. 176–177 
95 Carlstads weckotidningar, 16 januari & 19 februari 1780. 
96 Svenskt biografiskt lexikon, Cahman 
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Det finns ytterligare tidningsmaterial om Brelin. Dessa är däremot problematiska eftersom 

Johans bror Pehr hade en liknande karriär och rang.97 Detta gör det svårt att följa deras banor. 

Till exempel uppger Dagligt Allehanda 14 september 1772 att ”Kapten-Mechanicus Joh. 

Brelins” son Carl belönades med fadderskap hos hovet.98 Jag kan däremot inte belägga att 

Brelin hade en son vid det namnet utifrån mitt källmaterial. Därtill hade hans bror en son vid 

det namnet som var mera välkänd. 99  Därför vågar jag inte dra slutsatser om det senare 

tidningsmaterialet. Olika årtal finns för Brelin slutgiltiga öde. Forskningen och källmaterialet 

placerar dödsfallet mellan 1780 och 1782.100 Hans bortgång år 1782 styrks i en notis från Inrikes 

Tidningar i mitten av juli som kallade till bouppteckning efter Brelins bortgång.101 

Min undersökning visar att forskningsläget har utgått från olika källmaterial, ofta med ett fokus 

på antingen hans resa och militära rang, eller hans uppfinnarkarriär. Den bild av Brelin som 

verkar ligga närmst verkligheten enligt mig är Kaiserfelds bild av Brelin som uppfinnare. Hans 

material verkar till stor del bygga på Krigskollegiets material, vilket Brelin inte själv varit 

upphovsman till skillnad från sin reseskildring. Min undersökning av källmaterialet talar också 

för Brelin som en uppfinnare. Vidare kan man urskilja att han var någon slags militär. Exakt 

vilken rang han hade är däremot svårare att bestämma. Många olika militära grader nämns både 

i forskningsläget och källmaterialet. Troligen blev han däremot tillslut Kapten-Mechanicus då 

det är denna rang som används i tidningsmaterialet efter 1762. Att han faktiskt fick titeln det 

året menar även Lignell.102 

3.2 Brelins nätverk 
Brelin hade ett stort kontaktnät och rörde sig i flera olika kretsar. En del av dessa går att utläsa 

direkt ur källmaterialet. Det fanns en person i Brelins bekantskapskrets som likt Brelin själv var 

en aspirerande uppfinnare. Denna person var dessutom känd för sina egna resor utomlands. Han 

hette Nils Brelin och var Johans far. Nils Brelin föddes runt 1690 i Källebräcka i Grums socken. 

Han studerade bland annat juridik och teologi i Uppsala, under olika tidsperioder. Efter sin 

första utbildning i juridik gav han sig ut på sin resa. Denna resa varade i flera år. Han blev 

tvångsrekryterad in i den preussiska armén, men flydde kort därpå söder till Sachsen. Till slut 

reste han till Italien, och vandrade genom Italien och Frankrike norrut mot Nederländerna. 

 
97 Svenskt biografiskt lexikon, Salomon Brelin, jfr. ex. Posttidningar, 25 november 1765, omnämns som kapten i 
armén. 
98 Daglig Allehanda, 14 september 1772 
99 Svenskt biografiskt lexikon, Carl J E Carlheim-Gyllensköld 
100 Lignell, 1965, s. 36, Jfr. Information om Johan Brelin i Alvin och Libris 
101 Inrikes Tidningar, 15 juli 1782 
102 Lignell, 1965, s. 36 
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Under resan lärde han sig hur man konstruerade musikinstrument, något som blev starten för 

hans mekaniska intresse och karriär. Enligt hans egna utsago skall han blivit skeppsbruten 

utanför Fyn där han lovade att bli präst om han överlevde.103 Han gjorde detta och höll sitt ord. 

Han blev både prästvigd och teolog.104 Trots sin kyrkliga tjänst i Bolstad, Dalsland, levde han 

och sin familj i fattigdom.105 Nils blev under sitt liv en känd uppfinnare. Han valdes 1739 in 

som en av de första ledamöterna i den kungliga vetenskapsakademien, där han mellan 1739 och 

1742 kunde presentera nio olika uppfinningar.106 Han var därtill bekant med Carl von Linné. 

Linné gjorde ett längre besök till prästgården i Bolstad år 1740 och 1741, vilket går att läsa i 

hans bok Wästgöta=resa. 

Nils Brelin Pastor uti Bålstad hade nyligen här uti en stilla hamn fått slagit sit 

ankar, sedan han på et brusande haf i flere år blifwit kastad af många olyckans 

stormväder.107 

Carl von Linné, 1740–1741, Bolstad 

Under detta besök bör Johan ha varit runt 6 år gammal. Nils Brelin är idag framförallt känd som 

klavermakare och arbetade ständigt på nya olika typer av klaverinstrument. Fadern skall även 

ha hyst om sina söners utbildning.108 Nils dog 1753, knappt två år före Johan gjorde sin resa. 

Enligt mig påverkade han sina söner. Man kan utan tvekan se fadern, världsresenären och 

uppfinnaren, gå igen i sonen Johan Brelin. Relationen mellan far och son är därför viktig att ha 

i åtanke när man studerar Johan Brelin. Men Johan var inte det enda barnet. Nils fick fem barn, 

varav två söner. Johans bror Pehr Brelin fick precis som Johan en tjänst vid militären.109 År 

1757 omskrivs han i Stockholms Posttidningar som ritmästare och konduktör, och 1758 som 

Amiralitetslöjtnant i Stockholms Weckoblad.110 Om han likt far och bror blev resenär är oklart 

men en av hans bevarade målningar föreställer en vandrare. 

 
103 Svenskt biografiskt lexikon, Nils Brelin  
104 Helenius-Öberg, Eva. Kyrkoherden Nils Brelin – mechanicus och klaverälskare, 1987, s. 95 
105 Helenius-Öberg, 1987, s. 97–99 
106 Helenius-Öberg, 1987, s. 107–108 & Svenskt biografiskt lexikon, Nils Brelin 
107 Helenius-Öberg, 1987, s. 92 
108 Helenius-Öberg, 1987, s. 110 & Svenskt biografiskt lexikon, Nils Brelin 
109 Pehr kallas ibland för Per i källmaterial och tidigare forskning. 
110 Stockholms posttidningar, 17 februari 1757 & Stockholms Weckoblad, 29 juli 1758 
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Figur 2 – Vandringsman – Pehr Brelin 

Johan Brelins bok innehåller en rad olika dedikationer och brev. Flera olika personer går att 

finna bland dessa paratexter. Bokens första paratext är en dikt till Gustav III som vid 1758 bör 

ha varit 12 år gammal. Dikten är mycket positiv till hela kungafamiljen och skriven på rim:  

Milda PRINS låt nåden Tina, skydda dessa korta bla’, Som resa ifrån China Til och 

från America, uti kårthet här beskrifva, Och om jag det bedia tör, Unna mig den 

nåd at blifva, Med all vördnad tils jag dör111 

Johan Brelin, 1758 

Lidström menar att dedikationer var ett verktyg för författarna att framstå som mera kunniga 

och pålitliga.112 Skuncke menar därtill att dedikationen till kronprinsen tillsammans med nästa 

dedikation, till Ostindiska kompaniets direktörer, är ett tecken på att Brelins bok var en 

meriteringsskrift. 113  Därefter skänker Brelin fyra sidor åt direktörerna vid det Ostindiska 

kompaniet. Dessa var: Niclas Sahlgren114, Magnus Lagerström, Anders Plomgren, bröderna 

Abraham Grill och Claes Grill, samt Jacob von Utfall. 115  Anledningarna bakom denna 

dedikation kan vara flera. Det kan vara ett försök av Brelin att placera in sig själv i en större 

kontext. Framförallt menar jag att detta bör vara ett försök från Brelin sätta sig i god ställning 

hos direktörerna, inte minst eftersom Brelin möjligen hade ett desertörrykte. 116  Brelins 

personliga relation till dessa är inte känt. Brelin uppger däremot att Abraham Grill godkände 

att medel från Ostindiska kompaniet skulle bekosta hans resa till Sverige från Amsterdam.117  

 
111 Brelin, 1758, förord, dedikation 
112 Lidström, 2015, s. 27 
113 Skuncke, 2004, s. 735 
114 Brelin, 1758, förord, Brelin har skrivit Nils Sahlgren. Detta är mest troligen en felskrivning från Brelins sida. 
115 Frängsmyr, 1990, s. 32–36  
116 Wallenberg, 1999 [1781], s. 56, fotnot 1. 
117 Brelin, 1758, s. 127–129 
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Nästa dedikation kommer efter reseskildringen. Det är ett brev till ”Auctor, min käre BROR 

och upriktige VÄN!”, skriven av ”trognaste vän oc ödmiuke tienare FREDRICH 

ANGERSTEIN”. Angerstein är en relativt okänd person och det finns inte mycket information 

bevarat om honom, men han härstammade från en släkt tyska invandrare. 118  Valet av 

Angersteins text är mycket välplanerat. Han skall enligt Brelin ha varit en av de sista personerna 

som såg honom innan olyckan på Ascension. 119  Han skall också ha varit den siste som 

eftersökte Brelin på ön innan skeppet seglade.120 Angersteins text är mycket vänlig: ”[…] men 

jag måste följa min kallelse och förlorade tillika med ögnasiktet af Ascension, alt hopp at här i 

verlden mera få se och omarma en så kär Vän”.121 Men varför valde Brelin att inkludera texten? 

Det största skälet bör ha varit att stärka sitt eget påstående. Brelin föll offer för en olycka och 

deserterade inte. Det kan Angerstein som närvarade då olyckan inträffade styrka. Angersteins 

motiv är däremot hemlighetsfullt. Det är lockande att tro att Angerstein och Brelin fann 

varandra ombord på fartyget och att han föll i en djup sorg då han tvingades lämna sin kamrat 

ensam på ön. Men utan källor utöver Brelins skildring kan jag inte dra några slutsatser. Det sista 

brevet är från ”trognaste Cousin, Maria Elisabeth Aspgreen”. Marias efternamn Aspgreen är 

troligen hennes mans efternamn, taget efter vigseln. Från vilken sida av Johans släkt hon 

kommer ifrån är därför oklart. Hennes brev är unikt i boken som den enda gången en kvinnlig 

röst får komma till tals. Brevet är helt fokuserat på Johan. Hon beskriver honom som flitig och 

poängterar hur hans skildring är ett bevis för hur han outtröttligt har förvärvat sig kunskap om 

världen utanför Sverige. Hennes text påminner om ett rekommendationsbrev och detta är 

troligen varför Brelin valt att inkludera det. Hennes brev stärker ytterligare Skunckes tes om att 

Brelins skildring först och främst var tänkt som en meriteringsskrift.122 

3.3 Syftet bakom resan – Varför resa världen runt och varför skriva? 
En fråga som kvarstår är syftet bakom Brelins resa och varför han valde att skriva. Själv 

beskriver han anledningen till sin resa som ett resultat av en besynnerlig reslust samt en 

nyfikenhet att bese världen och vinna erfarenhet.123 Enligt Brelin själv hade han ända sen 

ungdomsåren haft en önskan om att resa och att se världen. Två intressanta frågeställningar 

utifrån detta stycke rör Brelin som representativ för sin tid kontra relationen till fadern. Hur 

representativ var Brelin för sin tids ungdom? Ville den gemene svenske ungdomen under 1700-

 
118 Svenskt biografiskt lexikon, Angerstein, släkt 
119 Brelin, 1758, s. 68–71 
120 Brelin, 1758, s. 76 
121 Brelin, 1758, förord, dedikation 
122 Skuncke, 2004, s. 735 
123 Brelin, 1758, s. 1 
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talet ut och resa eller var Brelins reslust ett resultat av faders resa och dennes historier? Hur 

unik Brelins mentalitet var är svårt att avgöra. Nils berättade troligen om sin resa för sina barn, 

och möjligen sådde detta ett frö i Johans hjärna som han aldrig kunde släppa taget om. Vidare 

beskriver Brelin ytterligare en anledning för sin resa: 

I tanka at vinna förfarenhet, och at göra mig til det almännas tienst skickelig124 

Johan Brelin, 1758 

Här uttrycker Brelin att han ämnar vinna ”förfarenhet” (kunnighet, skicklighet). Resan var alltså 

delvis tänkt för Brelin som en bildningsresa. Genom att resa och se världen skulle kan utöka 

sina egna kunskaper. Att göra karriärer på skildringar på 1700-talet var inget unikt för Brelin 

och är därför inte otänkbart.125 Även här kan Brelin sättas i relation till sin far, som gjorde en 

karriär på den kunskap som denne fick under sin resa. Detta bar Brelin med sig och påverkade 

troligen hans val av att göra resan. Att ge sig ut på en resa är en sak. Men varför valde Brelin 

att skriva ner sina upplevelser? Forskningsläget är inte enhälligt på denna fråga. Brelin själv 

skrev såhär: 

En del af mina äfventyr äro uti Läsarens händer: Om de på något sätt kunna 

förnöja, så har jag vunnit en stor del af mit påsyftande ändamål: Ty at min resa 

varit til något mera nyttig, derom väntar jag framtidens oväldiga vitne, så framt det 

är Almagtens behag, at jag til Fäderneslandets tienst får uppoffra den frukt som af 

en trötsam ungdoms-vår kan förväntas.126 

Johan Brelin, 1758 

Först förklarar Brelin att han vill skänka läsaren underhållning Om skildringen på något sätt 

bidrar med att förnöja läsaren har Brelin uppnått sitt ändamål. Nästa kryptiska del av stycket 

avslöjar däremot ett helt annat ändamål. Han önskar att i framtiden kunna ställa sig till 

fäderneslandets tjänst, men om detta kommer ske låter han framtiden och Gud avgöra. 

Samtidigt visar han att han förväntar sig detta. Detta talar för den militära Brelin. Nyberg 

kommenterar i sin avhandling att Brelin hade ett underhållande populärlitterärt syfte. Han 

bygger sitt argument på delvis Brelins egna ord men också på det faktumet att han valde att låta 

trycka sin bok med antikvatypsnitt. 127 Skuncke däremot menar att Nyberg har misstolkat Brelin. 

Hon framhåller att antikva var ett mer exklusivt typsnitt under 1700-talet och framhåller bokens 

innehåll av lovtexter och skrifter till Ostindiska kompaniets direktörer, som istället tyder på att 

boken var tänkt som en slags meriteringsskrift.128 Samtidigt vill jag också presentera ett tredje 

 
124 Brelin, 1758, förord 
125 Östlund, 2010, s. 308 
126 Brelin, 1758, förord 
127 Nyberg, 2001, s. 51 
128 Skuncke, 2004, s. 735 
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bidragande motiv bakom skrivandet som Brelin inte själv presenterar. Om Brelin var en något 

kritiserad och kontroversiell person med tanke på desertörsryktet fanns det rimligtvis ett motiv 

av honom att försvara sig själv från dessa anklagelser. Med det motivet i åtanke blir det även 

intressant att undersöka och diskutera hur Brelin presenterade och försökte framställa sig själv. 

Möjligen hade inte Brelin ett enda syfte bakom publicerandet av boken. Kanske önskade han 

kunna tjäna en liten peng på en stor bokgenre. Ämnade han därtill presentera sig själv som han 

önskade att folk skulle se på honom – som en gudfruktig och välutbildad man redo för en militär 

karriär? Det är inte omöjligt. Kanske önskade han därtill rentvå sitt anseende från rykten om att 

vara en desertör, något som skulle kunna vara förödande för en militär tjänst. Min slutsats är att 

Brelin troligen hade alla av dessa och möjligen ännu flera motiv när han valde att låta publicera 

sin skildring för en större publik. 

3.4 Delanalys 1 – Sammanfattande diskussion 
Jag vill återkoppla till Ghobrials slutsatser från Moving stories i denna sammanfattande 

diskussion. Skapandet av en personlig identitet var en lång process för Brelin. Den tog honom 

från Dalsland, till Kanton, till Ascension, och hem igen till Sverige och därefter in i militären. 

Vägen för honom var aldrig rak eller planerad. Precis som Ghobrial skriver fanns det personer 

som stöttade hans identitet, till exempel Marcus Berg. Men det fanns också personer som 

arbetade mot honom, till exempel Jacob Wallenberg. Detta var något Brelin tvingades förhålla 

sig till. Jag hade ambitionen att finna den riktiga historiska Brelin men jag har kommit till 

slutsatsen att det inte fanns en Brelin. Det fanns en människa som under olika delar av sitt liv 

var olika personer. Den unge mannen som steg på fartyget ”Sophia Albertina” 1755, möjligen 

för att bygga på sitt CV, innehade inte samma identitet som den person som senare blev Kapten-

mechanicus vid den kungliga fortifikationen. Men man kan trots det se en linje. Johan Brelin 

föddes till en mycket tekniskt intresserad far som såg till att ge honom en diger utbildning. Han 

åkte på en bildningsresa runt världen men återkom till Sverige under högst oklara 

omständigheter. Hans militära karriär tog därefter av och hans tekniska erfarenheter växte under 

åren som gick. I slutet av hans liv publicerade han verk med syfte att förbättra svenska eldstäder 

och skorstenar, och blev slutligen en erkänd och premierad uppfinnare. Men vilken person var 

Brelin? Ingenjör, militär, världsresenär, uppfinnare, desertör eller sjöman? Min slutsats är att 

han var lite av alla av dessa, under olika perioder. En annan faktor man måste ta i beaktning är 

relationen till fadern, Nils Brelin. Nils hade själv gjort en resa, vilket blev starten för hans karriär. 

Detta var något som Johan visste om. Tankarna på att resa hade alltid funnits i Johans 

medvetande, enligt honom själv. Samtidigt menar jag att valet av antikva som typsnitt har 
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bidragit till att Brelin blivit en feltolkad person eller åtminstone tolkad utifrån en felaktig 

kontext. Andra halvan av 1700-talet var perioden då Linnés lärjungar inventerade världen.129 

Sett utifrån den kontexten framstår Brelin som en underlig karaktär. Men sett utifrån sin egen 

kontext blir hans motiv och anledningar enklare att förstå. Detta talar för vikten av att tolka 

skildraren utifrån sin skildring och vice versa, som jag förtydligade i metodkapitlet. En 

reseskildring kan bäst förstås utifrån skildraren. Samtidigt kan resenären också bäst förstås 

utifrån sin reseskildring.  

 
129 Lidström, 2015, s. 317–319 
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Figur 3 - Brelins resa  



30 
 

4. Delanalys 2 – Att se världen genom Brelins ögon 

4. 1 Den svenska upplysningssynen – på uppdrag av den Kungliga 

Vetenskapsakademien 

4.1.1 Att mäta och beskriva världen  

En viktig aspekt av upplysningen var att katalogisera och organisera världen, det som tidigare 

i uppsatsens beskrivits som ett ”empiriskt kunskapssökande”. Det var ett av 

vetenskapsakademiens huvudsakliga syften. 130  Även Johan Brelin använde denna 

vetenskapliga metod. I hans reseskildring finns det otaliga beskrivningar av allt från djur, 

byggnader, människor och områden, i varierande detalj. Utifrån dessa beskrivningar verkar 

Brelins resa haft vetenskapliga ambitioner. Men detta är inte helt tydligt och litteraturen talar 

emot varandra. En av bokens tidigaste detaljerade skildringar sker på ön Paula Nunca. Där 

beskriver han i detalj en växt han ser. 

Uti skogen funno vi ej flera bekanta träd, än Buxbom och Rottaner, eller så kallade 

spanska rör, hvilka växa på et besynnerligt sätt, i det de finnes inneslutne uti en 

bark af 4. à 5. tums tioklek, gråaktig til färgen, och öfver alt med en tums longa 

skarpa taggar besatt: På stammen synes ej den minsta gren, utan allenast 

afsätningar åtskillig distance ifrån hvarandra, och öfverst på toppen växa några 

blad, lika dem af Palm eller kokhus träd.131 

Johan Brelin, 1755, ön Paulo Nunca 

På det här sättet beskriver Brelin en slags palm som vi idag kallar för Rottingpalm. Ur en 

beskrivning som denna kan man dra flera antaganden och slutsatser. Växten Brelin skriver om 

är troligen ingen nyhet, då det både har ett namn och ett smeknamn. Men var detta första gången 

Brelin såg växten? Det är inte omöjligt eftersom detta är hans första resa samtidigt som han har 

valt att detaljerat återge växten. Han bör även dragit slutsatsen att det fanns ett värde i att återge 

växten. Fanns det en vilja hos Brelin att försöka skriva in sig själv i en linneansk krets? På 

samma spår fanns det möjligen också en vilja av Brelin av att kunna bevisa att han faktiskt sett 

växten och gjort sin resa. Detta skulle kunna stärka motivet av reseskildringen som en 

meriteringsskrift. Brelin fick genom beskrivningarna visa på sin utbildning. Det är däremot inte 

bara växter som Brelin beskriver. Under besöket på Ascension beskriver han så mycket som 

möjligt. Han beskriver i stor detalj hur sköldpaddorna lägger ägg i sanden ”hvarest ungarne af 

solhettan framkläckas, och de veta genast at söka vatnet […]”.132 Han beskriver även olika 

fiskar, till exempel: 

 
130 Lidström, 2015, s. 253 
131 Brelin, 1758, s. 14 
132 Brelin, 1758, s. 81 
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Bequunes, en ganska stor och stark fisk, til skapnaden aldeles lik gedda, men har 

uti keftarna 3ne rader tänder, ganska långa och spetsiga. Dess köt är välsmakande, 

men nog tårt133 

Johan Brelin, 1756, ön Ascension 

Denna beskrivning är ett exempel på hur Brelin skapar kunskap. Bemött av en fisk som han 

troligen aldrig sett förut försöker han skapa en bild av den för läsaren. Han ger läsaren först och 

främst en referensram. Fisken ser ut som en gädda. Hur en gädda ser ut behöver Brelin inte 

beskriva. Därefter ger han några karaktäriseringar. Den är ”ganska stor och stark” och har ”3ne 

rader rader tänder, ganska långa och spetsiga”. Är det en farlig fisk? Bör människor vara rädda 

för den? Det uppger han inte. Fisken får ett franskt namn, då Brelin inte kände till det svenska 

namnet. Detta framkommer tydligast om man läser de andra beskrivningarna i samma 

stycke. ”Des morenes eller Morener”, ”Des Vieilles eller Käringar” och ”Peroquetes eller 

Papegojor” är några exempel på hur fiskar får svenska namn. 134 Därefter beskriver han fiskens 

smak. Detta kan kopplas tillbaka till den utilistiska ambitionen. Det finns från Brelin en 

bakomliggande tanke att bidra med nyttig information till läsarna. Det kan också kopplas direkt 

till Lidströms genrekontrakt om ambitionen att förundra och bidra med nyttig och praktisk 

information135. Läsaren kan själv försöka identifiera en Bequunes, och veta att den både är ätbar 

och dessutom besitter en okej smak. En annan observation är de franska namnen som Brelin 

presenterar. Jag kan ana två anledningar till detta. Den ena är att Brelin (enligt sin egen utsago) 

befann sig på ett fartyg med en fransk besättning. Detta stärker Brelins påstående om att han 

blivit räddad på Ascension av ett franskt fartyg. Ett annat alternativ är att han fått tagit del av 

de franska namnen under sin utbildning. Frankrike, franskan och fransk kultur var trots allt 

mode under 1700-talet. Fiskarnas franska namn kan därför både vara ett uttryck för ett 

sanningsanspråk av Brelin eller också ett exempel på hur Brelin använder sig av den 

referensram han har sedan sin barndom och utbildning.  

Men Brelin försöker också redogöra för djur som verkar ha gjort ett betydligt större avtryck på 

honom. Ett sådant djur heter ”Requin, Requiem eller Siöhundar, kallas af somliga Haji”136, eller 

en haj. Dessa djur finns överallt, och är mycket farliga. Man bör, enligt Brelin, akta sig för att 

sätta ner sina händer eller fötter i vattnet eftersom ”[…] man snart af dessa fiskar kan blifva 

biten, eller om man om man råkar för dem af största slaget, aldeles uti siön dragen”.137 Hajarna 

 
133 Brelin, 1758, s. 82, jag misstänker att tårt bör vara hårt 
134 Brelin, 1758, s. 82–87 
135 Lidström, 2015, s. 25–26 
136 Brelin, 1758, s. 83 
137 Brelin, 1758, s. 83–84 
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är dessutom stora nog för att svälja hela människor, och deras tänder kan krossa alla ben på en 

människas kropp. Efter en lång jakt lyckades fartyget han befann sig på att dra upp en stor haj, 

och Brelin besparar inte några detaljer för läsaren. 

Hans längd var 18½ fot, och tiockleken omkring buken 6¾ fot. Skinnet var et 

skarpt schagrin af svartgrå färg från ½ till ¾ tum tiokt. Hufvudet 1½ aln långt, och 

¾ aln bredt med ett hål en tum i diametre på hvardera sidan ofvan för ögonen, som 

voro aldeles lika de största ox-ögon. Gapet var försedt med 6. rader breda och 

taggiga tänder, som voro ganska skarpa […]138 

Johan Brelin, 1756, ön Ascension 

 Utöver denna beskrivning förundras även Brelin av hur innehållet i hajens mage är intakt, vilket 

tyder på att hajen inte bemödat sig tugga sin mat, utan sväljer den hel. Han skriver också hur de 

öppnade hajens huvud på jakt efter ”2ne stenar”, men hittade inget.139 Hajen som djur var ingen 

nyhet för Brelin. De fanns i haven utanför Sverige och kallades för sjöhundar. Däremot verkar 

dess storlek gjort ett intryck på Brelin som i detalj beskriver hajens mått, och hur den kan svälja 

människor hela. I presentationen av hajen kan man verkligen ana den inbyggda konflikten som 

finns i reseskildringarna. Å ena sidan finns Brelin som sett ett djur han möjligen aldrig tidigare 

sett. Djuret har gjort ett stort intryck hos honom och han vill beskriva den för sina läsare. Genom 

dess delvis skräckinjagande beskrivning vill Brelin locka läsarna att fortsätta läsa hans bok. 

Men samtidigt måste Brelin, som alla andra reseskildrare, tampas med sanningsanspråket. 

Genom att objektivt presentera detaljerade mått framstår han som trovärdig samtidigt som han 

knöt an till sin tids vetenskapliga empiriska kunskapsinsamlande anda.  

4.1.2 Den utilistiska ambitionen 

Den utilistiska ambitionen var ett stort inslag av den svenska upplysningen. Detta syns tydligt 

hos Brelin, som med påtagligt intresse beskriver nyttiga saker han ser, framförallt i Kina. I vissa 

av dessa beskrivningar kan man även ana ett personligt intresse för mekanik hos Brelin. Ett 

exempel på detta är hans detaljerade beskrivning om kinesiska spisar: 

Spisar brukas inga andra än de som tiena til matredning, och äro efter landets brist 

på ved, så väl inrättade, at de vida öfverträffa de stora och vedödande kiöks-spisar i 

Sveriget och andra orter, hvilka de dock til skapnaden nog likna. De Chinesiske 

kiöks-spisar bestå (alt efter som hushållet är stort) af 3. à 4. små dragugnar, och 

öfver hvar och en af dem, är et rundt hål, beqvämligt för en hos dem brukelig 

gryta, så at då man lägger eld uti ugnen, lågan, och följakteligen eldes mästa 

styrka, drager sig til detta hålet, hvilket täckes af botnen på grytan […]140 

Johan Brelin, 1755, Kanton 

 
138 Brelin, 1758, s. 84 
139 Brelin, 1758, s. 85 
140 Brelin, 1758, s. 25 
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Efter denna beskrivning fortsätter Brelin att i detalj beskriva de olika kokkärlen och andra typer 

av ugnar och spisar som han observerat under sin vistelse i Kanton. Jag kan tolka några 

anledningar bakom detta. För det första vill Brelin presentera sina tekniska kunskaper för sin 

publik. För det andra hade den svenska upplysningsmentaliteten hade en tydlig och utpräglad 

ekonomisk och utilistisk ambition och den Kungliga Vetenskapsakademien var intresserad av 

denna typ av information. Ett argument för att Brelin hade detta i åtanke var skildringens 

typsnitt, antikva, samt att akademien faktiskt hade tryckt hans bok.141 Antikva var Kungliga 

Vetenskapsakademiens typsnitt sedan år 1743, och användes främst för vetenskapliga 

publikationer.142 Johan var också intresserad av kinesernas lantbruk och uppfinningsrikedom. 

Han beskriver sin besvikelse över att de anlände till Kanton för sent för att kunna bevittna 

planteringen av nya grödor. Han beskriver däremot sin fascination över de kinesiska 

risplantagen som ligger mot höga kullar. 

[…] och anlagt den ena Plantagen trapvis ofvanför den andra, hvilkas täcka och 

liufliga utsigt upväcker åskådarens både nöje och förundran.143 

Johan Brelin, 1755, Kanton 

Även denna beskrivning fortsätts med en utförlig beskrivning av hur riset plockas när de börjar 

växa och omplanteras i de trappliknande plantagerna. Hela processen är mycket fascinerande 

för Brelin och han gör en poäng över hur enkelt plantorna kunde transporteras. Han beskriver 

processen som ”nästan otroligt för Svenska landtmän”.144 En annan process som Brelin önskade 

att få se var planteringen och skötsel av teplantage. Men även detta slutade med en besvikelse. 

Min tanka at om Thè Plantagen och handteringen få någon tilförlitelig kunskap, 

slog emot förmodan aldeles felt, emedan häromkrig ej finnes några Thè-träd, utan 

Thè hit föres ifrån längre up i Landet belägne orter. Jag kunde väl anföra andras 

berättelse om huru det sker, men som jag ej sielf sedt det, vil jag häldre gå det med 

tysthet förbi.145 

Johan Brelin, 1755, Kanton 

Brelin uttrycker en besvikelse över att inte få se några teplantager och han talar inte om dem 

senare i boken. Från detta stycke kan man göra flera tolkningar. Han trodde att kunskaper om 

teplantage hade kunnat vara av stort intresse för läsarna hemma i Sverige där han hade kunnat 

bidra med ny attraktiv information. Möjligen såg han också beskrivningen som ett verktyg som 

hade kunnat stärka hans framtida karriär och anseende.  

 
141 Brelin, 1758, framsida 
142 Lidström, 2015, s. 28  
143 Brelin, 1758, s. 39 
144 Brelin, 1758, s. 39–40 
145 Brelin, 1758, s. 40 
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4.1.3 Den vetenskapliga synen – Sammanfattning 

Ett av den Kungliga Vetenskapsakademien syften var att den skulle vara utilistisk och sprida 

vetenskap, uppfinningar och kunskap som samhället kunde dra nytta av. Ett annat syfte var den 

inventerade uppgiften. Vetenskapsakademien skulle bidra till att undersöka och katalogisera 

vad som fanns i landet och vilka dess invånare var. Aspekter av detta empiriska sökande går att 

finna i Brelins skildring. Brelin var däremot ingen vetenskapsman och han saknade en personlig 

koppling till Linné som Linnés lärjungar åtnjöt. Det är därför i min mening inte rimligt att utgå 

från att Brelin var en vetenskapsman, eller en misslyckad sådan. Hans syfte var aldrig att skapa 

en linneansk reseskildring. Men han var en produkt av sin tid. Man kan också urskilja ett starkt 

personligt tekniskt intresse. Han intresserade sig för spisar och ugnar, kokkärl och olika typer 

av plantage. Utifrån Delanalys 1 vet vi att han hade ett stort tekniskt intresse möjligen tack vare 

sin far. Detta intresse menar jag har färgat Brelins blick. Brelins personlighet, intressen, nätverk 

och möjligen därtill hans drömmar har färgat hur han tolkade världen. Detta visar för vikten av 

att tolka skildringen utifrån skildraren och vice versa. Man kan fråga sig vilken effekt hans 

observationer hade för hans framtida karriär som uppfinnare. Kanske inspirerades han av de 

kinesiska spisarna när han några år efter ankomsten till Sverige utvecklade nya spisar som gav 

honom en belöning. 

4.2 Den göticistiska synen – Att se jättar i kvarnar 
Under sitt besök på myllan utanför Lissabon gör Brelin en observation. På de ojämna backarna 

står nämligen byggnader som enligt Brelin ser bekanta ut. Han skriver: 

[…] på dem äro upbygde väderqvarnar, hvilka torde vara qvarlefor af de i fordna 

Lusitanien regerande Vestgötar.146 

Johan Brelin, 1756, Lissabon 

De portugisiska väderkvarnarna är enligt Brelin ett potentiellt bevis för de göticistiska tankarna. 

Vid 1500-talets mitt började svenska lärda undersöka det svenska ursprunget. Målet var att få 

Sverige och svenskar att framstå som speciella. Under 1600-talet nådde rörelsen sin glansperiod. 

1679 publicerade Olof Rudbeck sitt verk ”Atlantica”, med utgångspunkten att Sverige var den 

västerländska kulturens ursprung och representerade den mytologiska ön Atlantis.147  Efter 

Rudbeck blev 1700-talet däremot en tillbakagång för de göticistiska tankarna, innan den 

återfick sin popularitet under romantiken.148 Brelin är däremot motsägelsefull: 

 
146 Brelin, 1758, s. 109 
147 Zmuda-Trzebiatowskas, 2003, s. 146–147 & NE, Göticism 
148 NE, Göticism Jfr. Zmuda-Trzebiatowskas, 2003, s. 147 
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Dock vil jag ej neka, at de ju i sednare tider blifvit aldeles på nytt upbygde. Nu för 

tiden äro de murade af sten, och hafva vingar af segelduk; Axeln till vingarna och 

kugg-hiulet, är fästad uti hufven eller taket, som på trissor kan vridas runt omkring, 

och således riktas efter vinden.149 

Johan Brelin, 1756, utanför staden Lissabon 

I denna tekniska beskrivning kan man ana flera aspekter av både Brelin och tidsepoken. För det 

första kan man urskilja ett tekniskt intresse. Väderkvarnarna måste ha väckt något typ av 

intresse hos Brelin för att han skulle bemöda sig skriva om det. Men man kan också uppfatta 

aspekter av genren som berör praktiskt information. Läsarna som läser detta kan få en viss 

uppfattning av hur portugisiska väderkvarnar fungerar. Stycket visar slutligen på den utilistiska 

ambitionen som den svenska upplysningen innehöll. Enligt Brelin tyder allt på att 

väderkvarnarna var ett arv från forna västgötar vilka gått till historien som Visigoter.150 Trots 

detta medger han själv att väderkvarnarna inte är från den visigotiska eran utan var byggda 

efteråt. Ännu mer problematiskt för Brelin är att hans tolkning är anakronistisk. De äldsta 

beläggen för väderkvarnar är från Afghanistan och Iran under 900-talet.151 Att visigoterna som 

kontrollerade den iberiska halvön från ca 500–700-talen skulle byggt väderkvarnar är därför en 

anakronistisk omöjlighet, oberoende av sanningshalten bakom de götiska teorierna om 

visigoternas koppling till Sverige.152 Men vad bygger Brelin sin tes på? 

Den öfriga inrätningen är aldeles lik de i Vestergötland brukeliga Väderqvarnar.153 

Johan Brelin, 1756, Lissabon 

Att inredningen är lik är egentligen inget konstigt. Brelin har redan nämnt att kvarnarna kan 

riktas efter vinden. Kvarnar med roterbart tak kallas för ”holländska kvarnar”. De var mycket 

effektiva och spreds genom Europa under 1500-talet.154 Att kvarnarna därför påminde om de 

hemma i Sverige därför inget konstigt. Brelin hade troligen gjort samma observation i Spanien, 

Frankrike och Nederländerna. 

4.2.1 Den götiska kopplingen – diskussion 

Brelins analys av portugisiska väderkvarnar har nämnts en gång i tidigare forskning. Gunnar 

Broberg beskriver stycket som ett exempel på hur Brelin ”spårar” och hans enligt honom bitvis 

överdrivna beskrivningar gör honom till en opålitlig författare. Men vad kan stycket berätta för 

oss om Brelin och hans tid? Broberg menar själv att stycket är ett tecken på att de göticistiska 

 
149 Brelin, 1758, s. 109–110 
150 NE, Visigoter 
151 NE, Kvarn 
152 NE, Visigoter 
153 Brelin, 1758, s. 110 
154 NE, kvarn 
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tankarna fortfarande var relevanta under frihetstiden.155 Men samtidigt är detta den enda gången 

som en sådan analys dyker upp i hela Brelins text. Betyder detta att tankarna var på väg ut eller 

att de fortfarande var relevanta? Var stycket menat som ett inslag i en debatt om göticismen 

eller var det ett uppriktigt försök av Brelin att analysera det han såg med den kunskap som han 

innehade i historia? Hur bekant var Brelin som föddes det tidigare 1730-talet med idéerna? 

Brelins säkerhet med orden ”torde vara qvarlefor”156 ger ett sken av att han uppriktigt trodde 

på det han skrev. Kan stycket vara ett försök av Brelin att stärka göticismen anseende i Sverige? 

En annan tolkning är att Brelin försöker visa upp sina kunskaper för läsaren. Han är upplärd om 

Sveriges sanna ursprung, vilket han försöker visa upp. Tyvärr finns det inget material som 

beskriver vad målgruppen i Sverige tyckte om hans analys. Vidare är textstycket ett exempel 

för Thells empiriska sandlåda. I Portugal observerade Brelin väderkvarnar som såg exakt ut 

som svenska. I hans skildring kan man urskilja ett samspel mellan en riktig observation och 

fantastiska förklaringar, samtidigt som hans tekniska intresse skiner igenom. I samma 

observation ryms en upplevelse, ett fantastiskt förklaringssätt och ett personligt intresse för 

tekniken.  

4.3 Den religiösa synen 

4.3.1 Religionen som räddning 

Bara några veckor in i resan råkade ”Prinsessan Albertina” ut för ett oväder som varade i flera 

dagar. Stormen drog skeppet in nära kusten och besättningen arbetade intensivt med att hålla 

skeppet från klipporna vid kusten. Brelin noterar att ”[…] fruktan för undergång, tyktes stärka 

hvars och ens krafter at göra alt hvad som möjeligt var til vårt bibehållande”.157 På morgonen 

hade stormen lugnat sig, men snart började stora vågor slå mot skeppet. Brelin konstaterar 

uppgivet: 

All mennisklig hjelp och möda syntes vara fåfäng, och hade vi här ingen annan 

tilflygt, än Guds nåd och allmakt, som ständigt blef anropade uti allmänna 

bönestunder, hålne af vår Skeps-Predikant Herr DANIEL AHLBERG, hvilken ej 

underlät, at med förestälningar som vid detta bedröfveliga tilfället voro tjenliga, 

upmuntra oss.158  

Johan Brelin, 1755, Paalos kust 

Efter detta lugnade stormen ner sig, och Brelin konstaterade slutligen: ”Vi fattade omsider 

säkert hopp om nådig bönhörelse, och til hugkomst af denna fara, blef ett frivilligt sammanskott 

 
155 Broberg, 2000, s. 20 
156 Brelin, 1758, s. 109 
157 Brelin, 1758, s. 4  
158 Brelin, 1758, s. 5 
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af hela Besättningen samtyckt til Svenska kyrkors och Fattigas förnödenhet.”159 Utifrån denna 

händelse kan man se några tecken på Brelins religiositet. Det finns en uppenbar tro på att Gud 

kommer frälsa och rädda fromma från faror. Samma slags sensmoral var vanlig i svensk 

litteratur mellan 1500-talet och 1700-talet.160 Vill Brelin anspela på att han själv är en from och 

religiös man? Nästa gång Brelin lägger sitt liv i Guds händer sker när han blivit skadad och 

akterseglad på Ascension. ”Jag stadnade uti största förvirring orörlig vid stranden, och såg ej 

utan tårar och bedröfvelse skepet försvinna utur min åsyn”161. I detta hopplösa läge fanns det 

däremot en tanke som lugnade ner Johan och gav honom hopp. 

Dock stillade sig omsider mine förvirrade tankar, och mit sinne feck lugn, då Gud 

gaf mig den nåd at kunna påminna mig några vedermälen af Hans barmhertighet 

och förunderliga hielp som andre i yttersta nöd stadde fått hugna sig af. Jag giorde 

mig således hopp, at den Alsmägtige Guden, skulle i denna min olycka göra mig 

något bistånd, fastän jag ej kunde urgrunda huru och på hvad sätt det skulle kunna 

ske.162 

Johan Brelin, 1756, Ascension 

Budskapet i Brelins skildring är tydligt. Tron på Gud gav honom sinnesro. Han visste att andra 

hade räddats från liknande situationer. Brelins egna far Nils hade även han blivit strandsatt på 

en dansk ö utanför Fyn. Liknande i bägge deras berättelser är hur tron blev en räddning för dem. 

Kan minnet av sin fars berättelse ha spelat en roll i hur Brelin själv skildrar sin händelse? Ett 

annat fenomen som man kan finna i både far och sons skildringar är tacksägelsegåvorna. Nils 

lovade att studera kristendom och teologi och han blev räddad från sitt öde. Johan tillsammans 

med besättningen ombord på ”Sophia Albertina” lovade i sin tur att donera till svenska kyrkor 

och fattiga som tack på att Gud har räddat dem. Dessa gåvor var väldigt vanligt förekommande 

under perioden. Man kan därtill tala om löften som gjorts till Gud och om att hålla dem som en 

litterär genre under 1700-talet.163 När Brelin sedan blir räddad av ett franskt fartyg är han tydlig 

med vem han tackar. 

[…] och hvad kunde eller borde jag annat, än innerligen lofva och tacka den 

Alsmägtige Guden, som hade utsedt detta underbara medel til min rädning och 

frälsning ifrån et så ohyggeligt hemvist och ifrån en så förfärlig lifsfara?164 

Johan Brelin, 1756, Ascension 

 
159 Brelin, 1758, s. 5 
160 Savin, 2011, s. 95 
161 Brelin, 1758, s. 70 
162 Brelin, 1758, s. 71 
163 Savin, 2011, s. 117 
164 Brelin, 1758, s. 73 
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Johan är gång på gång tydlig med att det är Gud som har räddat honom från en säker död. Under 

Brelins tid hade en förändring i synen på mirakel skett. Den mer traditionella skolan talade 

fortfarande om mirakel som bevis på både Guds existens och hur han skyddar fromma 

människor och barn. Samtidigt hade den vetenskapliga sfären allt mer börjat ifrågasätta om Gud 

faktiskt utförde mirakel.165 Brelin är i detta sammanhang en mycket intressant person. Han är 

utbildad och involverad i den vetenskapliga världen. Men samtidigt presenterar han sig själv 

som en mycket troende och moraliserande karaktär, där alla de mirakel som räddar honom blir 

ett bevis både på Guds storhet och för honom själv som en from människa. Johans bok blir en 

blandning mellan de två världarna.  

4.3.2 Religion som förklaring av straff 

Tidvis använder Brelin kristendomen för att förklara varför händelser har skett, men i formen 

som ett straff. Det mest talande exemplet för detta är skildringen av besöket i Lissabon. Johan 

anlände till Lissabon 1756 och staden låg då i ruiner. 1755 slogs staden av en massiv 

jordbävning och en tsunami. När Brelin besökte staden var den inte återuppbyggd. Brelin 

förklarar orsaken för sina läsare: 

Jag säger ingen nyhet, då jag berättar, at den 1. November, år 1755. var den 

olycksfulla dag, på hvilken denna stadens härlighet förvandlades i stenhögar, och 

på hvilken den store Guden viste et förskräckeligt prof af den obegripeliga Almagt, 

hvarmed han förmår uphöja det som förnedrat är, och förnedra det som uphöjt 

är.166 

Johan Brelin, 1756, Lissabon 

Johan använder i detta stycke Kristendomen för att på ett moraliserande sätt förklara den 

katastrof som staden fått utstå. 1700-talets syn på Gud var influerat av det Gamla Testamentet. 

Gud är en hämnare och han kan straffa individer genom flera generationer. Gud kunde straffa 

syndiga människor redan under livet på jorden och den tidigmoderna svenska staten såg det 

som sitt ansvar att stoppa människor från att leva i synd. Risken var annars att Gud tog ut sitt 

straff på Sverige.167 Jordbävningen i Lissabon var ett levande exempel för Brelin. På samma 

sätt som de mirakel som räddade honom fungerade även Lissabons ruiner som moraliserande 

exempel på Guds existens och argument för att leva ett fromt liv. Att Brelin tolkar Gud som en 

hämndkrävande och fruktansvärd Gud är han dessutom själv väldigt tydligt med. Under kaoset 

på Ascension rättar han sitt eget panikslagna sinne: 

 
165 Savin, 2011, s.114–117 
166 Brelin, 1758, s. 105. 
167 Savin, 2011, s. 130–131 
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Ängsliga och til förtviflan böjda tankar öfverhopade nu mina matta sinnen, och jag 

grufvar mig före at ihogkomma huru litet hopp jag här hyste til Guds nåd, och huru 

stor fruktan jag hade för hans hämndkräfjande rätferdighet.168 

Johan Brelin, 1756, Ascension 

4.3.3 Religiös skildrare eller kännare av sin publik – Sammanfattande diskussion 

Johan Brelin presenterar sig själv som en religiös man. När allt verkar hopplöst litar han på Gud 

och läsarna får flera gånger ta del av de mirakel som räddar honom. Men läsarna får därtill veta 

att Gud är en krävande och hämndlysten Gud, som kräver tro och ett liv fritt från synd. På 

många har därför Brelins verk en del gemensamt med mirakellitteratur och löfteslitteratur som 

inte var helt ovanliga under 1700-talet.169 Vilka kan ha varit Brelins intentioner av använda ett 

sådant moraliserande språk? Jag kan se några potentiella anledningar. Den första är att Brelin 

var en uppriktigt troende kristen. Hans far var teolog och prästvigd. Detta bör rimligtvis ha haft 

en effekt på Johans egen världssyn. En annan anledning är att Johan ville nå ut till en stor publik. 

Genom att moralisera med sin religion och ge exempel på Guds storverk kan han lättare komma 

undan den hårda censuren samtidigt som han kan nå en stor religiös läsekrets. En annan 

anledning skulle kunna vara att Johan helt enkelt vill arbeta på sin image. Genom sin bok kan 

Brelin både presentera de faktiska händelserna, samtidigt som han kan presentera sig själv som 

en from och troende man. Vidare finns aspekten av förebildsrollen. För sjömän som fastnade i 

slaveri i Nordafrika fanns det en tendens att göra sin offerställning som något som kan agera 

förebild.170 Kan Brelin ha försökt positionera sig själv som en förebild och försvarare av goda 

dygder som gemene män och kvinnor i Sverige kunde identifiera sig med och försöka efterleva? 

Vilken av dessa aspekter väger tyngst? Detta är för mig omöjligt att svara på. Här finns endast 

spekulationer. En aspekt som även kan belysas i denna analys är tidsaspekten. Skildringen 

presenteras som en dagbok, men var hans text verkligen nedskriven under resans gång? Eller 

kan det vara så att den skrevs ner efteråt hemma i Sverige? Östlund har påpekat att skildringarna 

kunde utformas av flera olika aktörer med olika intressen utöver författaren, till exempel en 

redaktör.171 Detta talar för Thells teori att skildringar alltid delvis är en fantasiprodukt.172 I 

Brelins fall har vi möjligen både en tidsfaktor och andra inblandade författare. Detta är viktigt 

att ha i åtanke eftersom de moraliserande aspekterna mycket väl kan vara 

efterhandskonstruktioner. Samtidigt bjuder Thells teori in för komparationer mot samtida 

 
168 Brelin, 1758, s. 70–71 
169 Savin, 2011, s. 114–118, 125–126 
170 Östlund, 2010, s. 319–320 
171 Östlund, 2010, s. 309 
172 Thell, 2017, s. 25–26 
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populärlitteratur. Robinson Kruse var en populär roman under Brelins tid.173 I boken utsätts 

Kruse för flertalet prövningar och likt Brelin reflekterar Kruse också över sin tro och Gud. Vad 

betydde egentligen Defoes roman för skrivandet av Brelins skildring och dess mer religiösa 

aspekter? Var Brelin en troende kristen och förebild? Var han en affärsman som hade dåtidens 

censurförhållande i åtanke? Eller var han helt enkel mån om sitt anseende? Sanningen ligger 

kanske i alla dessa anledningar. 

4.4 Den etnografiska synen 

4.4.1 Kina och kineserna – Teknologiska underverk och driftiga arbetare 

Brelins blick av Kina och kineser är inte enhetlig. Precis som litteraturen har påpekat fanns det 

både sådant han uppskattade och inte uppskattade.174 Det Brelin ser kan kopplas till hans egna 

personliga intressen för teknik samt kinesernas påstådda flit och uppfinningsrikedom. Han 

påpekar detta när han beskådar risplantagen utanför Kanton:  

Landet omkring Canton är öfver alt med fruktbärande Plantager utsirat, så at ifrån 

den eländigaste mark, til högsta kullar, finnes ingen plats, där sielfva omöjligheten 

det ej hindrar, som ej af en oförtruten Landtman är upbrukad, och har Chinesernas 

idoghet gått så vida, at de på hårda begkullar upfört jord, och anlagt den ena 

Plantagen trapvis ofvanför den andra, hvilkas täcka och liufliga utsigt upväcker 

åskådarenas både nöje och förundran.175 

Johan Brelin, 1755, Kanton 

Brelin beskriver en slags risplantage som väcker hans förundran. I Brelins blick kan dessa 

plantage representera både kinesernas uppfinningsrikedom och driftighet. Inte ens den mest 

ogästvänliga naturen kan stoppa deras framfart. Kinesernas makt över själva naturen gör sig 

också gällandes under ett besök på Prince Island (möjligen dagens Palau Panaitan) utanför Java. 

Efter att ha kommenterat javanesernas ovilja att bruka jorden istället för att leta frukter, skriver 

Brelin:  

Man saknade derföre här deras grannars, Chinesernas idoghet, som utur blota 

sanden frambringear större delen af sina välsmakande jordfrukter, och man 

beklagade billigt at et så angenämt och med alla de förmoner naturen meddelar 

begåfvat land, skal vara aldeles obrukat och missvårdat, för dess invånares 

okunnoghets och lätjas skuld.176 

Johan Brelin, 1756, Prins-Ön 

Men Johans blick är inte enbart positiv. Den mest negativa aspekten hos kineserna enligt Brelin 

är avsaknaden av en kristen tro vilket i förlängningen gör dem till slavar under sina köttsliga 

 
173 Östlund, 2010, s. 306–307 
174 Nyberg, 2001, s. 90–93 
175 Brelin, 1758, s. 39 
176 Brelin, 1758, s. 62–63 
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begär. Detta är mycket beklagande för Brelin, som mest av allt önskar att de vore kristna: ”O! 

at Almagten ville höra min önskan, at detta blinda folket en gång måtte blifva uplyst […]”177. 

Han skriver att om de vore kristna, ”Då kunde de skattas för et lycksaligt folk, i stället de nu 

äro de största uslingar: De lefva utan hopp, och dö uti mörker och vilfarelse”.178 

En intressant jämförelse kan göras mellan blicken mot Kina och kineserna och Brelin själv. 

Brelin var tekniskt intresserad, och framhåller kineserna som teknisk kunniga. Han hyste själv 

inget större förtroende för holländare och denna åsikt delas av kineserna, menar han.179 Här kan 

det återigen vara värt att koppla tillbaka till Brelins syfte med texten. Om Brelin ämnade att 

använda sin bok som en slags meriteringsskrift där han kunde presentera sig själv som en 

utbildad och teknisk kunnig man fanns det möjligen ett intresse för honom att jämföra sig med 

kineserna. Möjligen var detta också anledningen till att Brelin väljer att nämna kineserna som 

avgudadyrkare och blinda. Brelin var ju faktiskt, till skillnad från kineserna, en troende kristen, 

vilket jag redan konstaterat är en egenskap han försökte framhäva hos sig själv. 

Bilden av Kina under perioden hade ett fokus på teknik. Under 1700-talet var kinablicken både 

positiv och negativ men med ett fokus på kinesisk teknik som man ansåg var imponerande. 

Skildrarna skrev ofta om detta med tron att läsarna i Sverige var intresserade av denna typ av 

kunskap, vilket därtill kan placeras in i den svenska upplysningsidén om ”nyttotänket”.180 Sett 

utifrån detta perspektiv är Brelins observationer relativt tidsenliga. Men samtidigt finns det 

utrymme för vidare diskussioner med både Ghobrial och Thell. Vad betydde uppehållet i Kina 

för Brelin sett till skapandet av hans identitet som ingenjör och vad var relationen mellan det 

han skrev ner och det han såg? Brelin har valt att skriva ner sina kinesiska observationer av en 

anledning, men frågan som kvarstår är vad han valde att inte skriva ner. Blev resan i Kina 

formativ för hans vidare karriär som ingenjör inom fortifikationen? Vilken faktor vägde tyngst 

för Brelins skildring av Kina: hans samtid och dess föreställningar, eller hans individuella 

drömmar, ambitioner och intressen? Sett till Ghobrials mikrohistoriska perspektiv blir min 

tolkning av Brelins kinesiska syn något problematiskt. Den utgår bara från Brelins världsbild, 

och därav försvinner kinesernas syn på honom, européerna och de globala förändringarna som 

pågick under Brelins resa. Detta är negativt eftersom Ghobrial gör en tydligt poäng av att 

eurocentrismen är ett av det globalhistoriska fältets absolut största problem 181  I min 

 
177 Brelin, 1758, s. 56 
178 Brelin, 1758, s. 56–57 
179 Jfr Brelin, 1758, s. 167 & kapitel 4.5.2  
180 Nyberg, 2001, s. 90–93 
181 Ghobrial, 2019, Introduction, s.  9–12 
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undersökning blir det däremot ett resultat av att mina forskningsfrågor utgår från Brelin och 

eftersom mitt källmaterial är avgränsat till hans skildring. Detta problem är värt att ha i åtanke 

när man studerar Brelins kinesiska syn. 

4.4.2 de kunna med skäl kallas Hollänska trälar – Brelins syn på Holländare 

Bilden Brelin målar upp av holländarna är starkt negativ. Synen på holländarna är tidvis så 

negativ att den fungerar som ett verktyg för att förklara upprörande observationer i världen. Ett 

exempel på en sådan sed är fotbindningen i Kina. Fotbindningen var redan under 1700-talet en 

mycket gammal sed, som berörde européerna som kom i kontakt med den. Men vad var 

anledningen bakom fotbindningen? Brelin tror han vet varför. ”Ordsaken til at deras fötter i 

barndomen så måste plågas” börjar han: 

Holländarne hade en gång belägrat Canton, och då genom många löften och 

tilsäjelser bragt fruentimbren på sin sida, hvilka sins imellan kommit öfverens, at i 

det samma Holländarne om en natt angrepo staden, skulle hvar hustru taga lifvet af 

sin man. Detta onaturliga och hårda myteriet, blef dock ej af alla samtyckt hvarföre 

det ock, fast ganska sent, blef uppenbarat och lyckeligen förekommit, och de 

hustrur som hade giort detta samråd, blefvo hårt straffade. Til en åminelse, af 

denna förr ohörda qvinnolist, blef sedan förordnat, at alla flickebarn skulle ej bruka 

andra än helt små jernskor, til dess de blifva tolf år gamla […]”182 

Johan Brelin, 1755, Kanton 

Fotbindningen är enligt Brelin ett direkt resultat av två saker. Å ena sidan var det kvinnornas 

förrädarlist som var anledningen. Å andra sidan var det holländarnas fel då de ämnat belägra 

staden. Oavsett vilken av dessa som Brelin tror väger tyngst gör han en direkt koppling mellan 

kinesiskt fotbinderi och holländarna. Sett till Ghobrials mikrohistoriska perspektiv får vi en 

insikt mot den rådande inställningen mot Nederländerna. Brelin beskriver fotbindning som ett 

direkt resultat av nederländsk kolonialpolitik. Att holländarna inte var uppskattade i Kina gör 

han även tydligt när han diskuterar vilka som kineserna uppskattade i staden: 

Af främmande Nationer hysa de besynnerligt förtroende til de Svenska, Franska 

och Danska, så at de alltid blifva emottagne och hälsade såsom gamla och 

förtroeliga vänner.183 

Johan Brelin, 1755, Kanton 

Enligt Brelin hyste kineserna en uppskattning för sina skandinaviska och franska vänner. 

Engelsmän, holländare och portugiser saknar detta speciella förtroende och ses inte som vänner 

på samma sätt. Anledningen till detta förklaras också av Brelin. När holländarna anlände till 

Kina fick de först fina förmåner. De tilläts bygga sådant som behövdes för att driva sin handel, 
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183 Brelin, 1758, s. 55 
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därtill ett helt eget faktori. Men istället för att göra detta började holländarna istället konstruera 

ett kastell som de började använda som smuggelbas. Detta upptäcktes däremot innan fästningen 

var redo för att användas, och revs därefter.184 Brelins tolkning av Sverige, Frankrike och 

Danmark som vänner förnimmer också om den rådande världspolitiska situationen, där Sverige 

stod på Frankrikes sida. Frankrikes rival England är inte en vänskaplig makt. Även holländarna 

och portugiserna saknas från vänskapslistan. Holländarna beskrevs som sluga och listiga och 

alltid på jakt efter mer rikedom. Johan målar upp en bild av ett hänsynslöst folk som inte skyr 

några medel. Denna tolkning ser man även om man undersöker Brelins syn på den holländska 

kolonialismen. Under resans första år besökte Brelin ön Java, då en nederländsk koloni. 

Holländska ostindiska kompaniet hade haft någon form av närvaro på ön under nästan 150 år.185 

Brelin noterade följande:  

Til religion äro de Mahometaner, men äro aldeles undergifne Holländarne, som på 

Java Souveraint regera; Och ehuruväl Javanerne, flera än en gång budit til at 

afskudda sig det Hollänska, för dem nog svåra oket, hafva de dock derigenom 

mera förlorat, i det deras frihet är dem nu aldeles beröfvad, så at de kunna med skäl 

kallas Hollänska trälar.186 

Johan Brelin, 1755, Java 

Detta menar jag är ett textstycke som går att tolka på flera sätt. Är det en attack mot europeisk 

kolonialism? Eller är det en polemisk beskrivning av nederländarnas behandling av urinvånare? 

Min personliga åsikt är att det är en blandning av dessa två. Tidigare forskning har visat på att 

det fanns antikoloniala röster i Sverige som var kritiska mot Europas beteende i världen.187 

Brelin kan ha insett att européernas behandling av omvärlden inte enbart var positivt. Däremot 

måste man ta Brelins förakt mot nederländare i beaktning. Sverige hade vid Brelins tid inga 

kolonier. Sverige hade därför ett mindre globalt inflytande. Kan Brelins polemiska uttalande 

vara en form av avundsjuka? Hade hans kritik varit densamma ifall Sverige härskat på Java? 

Vad ansåg Brelin om Nederländerna och Amsterdam? De verkar ha haft en splittrande effekt 

på honom. Teknikintresserad som han var lät han sig imponeras över de nederländska kanalerna. 

Han gav däremot ”de gamla bataverna” äran för dessa. Om han syftar på gamla germanska 

folkstammar eller på holländarna är inte helt säkert.188 Amsterdam imponerar på Brelin. Han 

menar också att Amsterdam, som en mångkulturell stad, har haft en positiv effekt på de 

holländarna som bor i staden. De beter sig nämligen bättre, ett resultat av umgänget med 

 
184 Brelin, 1758, s. 19–20 
185 NE, holländska ostindiska kompaniet  
186 Brelin, 1758, s. 12 
187 Nyberg, 2001, s. 17 
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mer ”polerade folkslag”.189 Han beskriver en stad med stora klyftor. De holländare som bor i 

staden verkar av allt att döma vara rika och ha en säker inkomst. Men samtidigt existerar det en 

stor grupp ”seelförkovers”. Dessa fattiga sjömän står i ständig skuld, oavsett arbete de utför.190 

Brelin gör dock en poäng av att alla holländare faktiskt inte är grova: många är faktiskt trevliga 

och frikostiga.191 Men samtidigt gäller det att vara uppmärksam. I Amsterdam blir man ofta 

inbjuden av ”ett lösaktigt pack” till mindre verksamheter där man blir bjuden på bland annat te, 

kaffe och choklad. Brelin avslutar med en uppmaning till alla resenärer i Amsterdam: 

[…]at akta sig för galanta fruentimmers inviter, för seelförkovers hielpsamhet, och 

för handel med judarne, hvilka här hafva en besynnerlig frihet, och äro på alt 

bedrägeri utlärde.192 

Johan Brelin, 1757, Amsterdam. 

I detta uttalande ryms det enda antisemitiska budskapet i hela skildringen. Varken judar eller 

fattiga holländska män eller kvinnor är att lita på. De är alla erfarna lurendrejare. Judar tilläts 

inte bosätta sig i Sverige förrän efter 1770-talet, minst 20 år efter Brelins anmärkning.193 Det är 

därmed inte omöjligt att Brelin besatt antisemitiska åsikter långt före han någonsin träffade en 

judisk man eller kvinna. Brelins representativitet blir intressant även i denna fråga. Hur utspritt 

var de antisemitiska tankarna? Att sätta budskapet i relation till Thells teori är också 

problematiskt. Används judar för att beskriva fattiga lurendrejare, eller används de fattiga 

lurendrejarna för att beskriva judar? Det förefaller, om antisemitism redan var utspridd i Sverige 

under perioden, att svaret blir det förstnämnda. Judarna besitter negativa egenskaper och man 

kan inte lita på dem. Precis som fallet hos holländarna. 

Varför var Johan Brelin så negativt inställd mot holländare? Sett till det storpolitiska läget och 

dedikationerna till det ostindiska kompaniet kan man ge en anledning till misstron. Kompaniet 

tävlade med deras nederländska motsvarighet i det globala handelsnätverket. Om Brelins syfte 

var att presentera sig som trovärdig och samtidigt försöka rädda sitt anseende låg det i hans 

intresse att svartmåla landets och kompaniets fiender. Brelins syn passar därmed i enlighet med 

Ghobrials tankar om mikrohistoria in i en större kontext. Europeisk storpolitik blir synlig för 

läsaren. Brelins observationer rymmer däremot ett obekvämt spöke för den moderna läsaren. 

Hans skildring vittnar om att vissa stereotyper vi tampas med än idag var väl utspridda redan 
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under Brelins tid. Påståenden om att vissa folkgrupper besitter särskilda negativa egenskaper 

verkar ha varit spridda redan under 1700-talet.  

4.6 Den fantastiska och äventyrliga synen 

4.6.1 Brelin står uti Ascension och liuger dig tårar ur ögonen – Ascension 1756 

År 1756 blev Brelin kvarlämnad på ön Ascension utanför Sankta Helena. Brelin beskriver sin 

olycka såhär: 

Denna gång var orsaken til min olycka, ty jag blef uti et ögnablick skild från Herr 

ANGERSTEIN, som gick mig helt nära, och då jag sedan träffade en väg, hvilken 

jag tänkte gå til hamnen, följde jag den samma, men kom alt djupare och djupare 

in i ödemarken. Jag hörde et musquet-skott gent emot den väg jag hade gått, och 

skyndade mig på en högd, för at kunna se mig omkring åt hvilken sida jag borde 

vända mig, men föll i det samma, och bröt min vänstra fot ur led.194 

Johan Brelin, 1756, Ascension 

Brelin presenterar händelsen som en olycka, inget annat. Man kan notera att Angerstein var 

bredvid honom innan han gick vilse. Angersteins skildring av händelsen inkluderas i bokens 

efterord. Brelin beskriver de nästföljande timmarna på ett mycket målande sätt. 

[…] nattens köld upväkte mig, då mina matta och rådlösa sinnen, af det svarta 

mörkret, ortens ödesamhet, hafs böljornas häftiga störtande emot klipporna, och de 

ohyggeliga rof-fåglarnas ynkeliga läten fingo anledning at på nytt sysslesätta sig, 

med förskräckelser och ängsliga tankar, til dess jag åter igen feck sansa mig, och 

fatta hopp om förslossning ifrån detta olyckstället.195 

Johan Brelin, 1756, Ascension 

Brelins skildring antar här en ny litterär form som är mycket målande. Textavsnittet visar på att 

Brelin kunde vara väldigt skicklig med pennan, när han tillät sig skriva fritt. Thells påstående 

om att reseskildringarna fungerar som en ”epistemologisk sandlåda” där författarna kunde tänja 

gränserna mellan det empiriska, det ”verkliga”, och det personliga och fantasins roll i skrivandet 

gör sig tydligt.196  

På följande sidor redovisar Brelin för sin räddning. Efter knappt 22 timmar på Ascension såg 

han det franska fartyget på horisonten som blev hans räddning. Fartyget bar med sig brev från 

både Kapten Lehman och Löjtnant Rohman från Sophia Albertina, Brelins fartyg. Breven 

uppmanar Brelin att följa med den franska kaptenen och önskar honom en lycklig hemfärd. 

Ännu mera fantastiskt är Rohman såg till att fransmännen fick Brelins journaler som han 

behövde för att skriva, samt att smärtan i vänstra foten verkar ha försvunnit. 197  Varför 
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fransmännen gör detta framgår inte i skildringen förrän avskedet i Lissabon. När fartyget ankom 

till Lissabon sattes de två franska ledarna för fartyget i fängelse. När Brelin sökte upp dem 

innan han åkte vidare till Amsterdam ville han återbetala sin skuld, men fick som svar att de 

inte ville ha någon betalning, utan uttryckte istället sin sorg för att inte ha kunnat föra Brelin 

längre än Lissabon.198 Anledningarna till portugisernas fientlighet mot fransmännen förklaras 

inte av Brelin, men troligen återspeglar detta det globalpolitiska läget. Troligen stod Portugal 

närmre England än Frankrike. Det franska brevet från Lehman uppvisar Brelins fallenhet för 

språk. Brelin gör tydligt att han är språkbegåvad. På det franska fartyget skriver han franska.199 

I Kanton beskriver han med stor detaljrikedom kinesiska nummer och hur man räknar i Kina.200 

I Nederländerna ger han exempel på holländska uttryck.201 Läsaren får ett intryck av att Brelin 

är en mycket världsvan och kunnig man – vilket kanske förväntas av en resenär som honom. 

Om man utgår från Brelins skildring som en meriteringsskrift kan man tolka textstyckena som 

ett direkt uttryck på Brelins utbildning och kvalificering. Vad som faktiskt hände under dagarna 

efter Brelins aktersegling på Ascension är idag omöjligt att veta. Brelins resa med fransmännen 

tog honom först till Brasilien. Resan bar därefter mot Lissabon och Amsterdam och slutligen 

hem mot Sverige. På hemfärden mötte han karaktärer från hela Europa och en av dessa gjorde 

ett särskilt stort intryck.  

4.6.2 Fantastiska möten – En skeppsbruten och en slav 

Under sin resa mötte Johan Brelin flera olika människor. En av dessa var sjömannen Marcus 

Berg, som varit slav i Marocko. Dessa möttes i Amsterdam, där de båda av liknande anledningar 

befann sig. Mötet verkar ha gjort ett intryck på Brelin. Han beskriver ett möte med diverse 

resenärer, och en sticker ut: 

Dessa voro Herrar copherdie Capitainer MARCUS BERG, ALEXANDER 

MAGNUS LOHM och MATHIAS JESSEN. Den förste hade mera än 2:ne år varit 

fången hos Barbarerne uti Fez och Marocco, men nu blifvit för Sveriges räkning 

utlöst […] Alt hvad vi andre hade utstådt ville dock intet betyda emot de 

svårigheter som Capitain BERG lidit under Barbarernas grymma välde202 

Johan Brelin, 1757, Amsterdam 

Marcus Berg var mellan 1754 och 1756 slav i Marocko. Efter att han kunde återvända hem till 

Sverige fick han träffa både kungaparet och regeringen. Han författade därefter den bok där han 
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återger sina år i slaveri.203 I boken omnämns exakt samma möte som Brelin beskrev, från Bergs 

perspektiv: 

[…], sedermera af folket på ett Franskt fartyg igen-funnen, och efter en Resa som 

han måst giöra med dem til Södra America, ändteligen hunnit til Lissabon och 

derifrån ärnat Siö-vägen fortsättia sin Resa til Sweriget, men ej hunnit mer än 

några Dagars wäg derifrån, förr än han å nyo tänckt blifwa förlorad, då Skieppet, 

hwar på han warit, blifwit uti en häftig Storm aldeles läkt och fullt af watten 

siunckit til grund, med alla Segel tilsatte; men han tillika med Folket blifwit 

bergader med stor möda af ett holländskt Skiepp, hwarmed han kommit til 

Amsterdam uti nog swåra omständigheter.204 

Marcus Berg, 1757, Amsterdam 

För Brelin måste detta möte ha varit ett lyckosamt sammanträffande. Marcus Berg redogör 

okritiskt för Brelins äventyr och identitet, men det enda han kan utgå från är Brelins egna ord, 

vilket utgör ett problem från ett källkritiskt perspektiv. För Brelin representerade mötet och 

omnämnandet av Berg ett viktigt verktyg. Hans identitet som skeppsbruten och ingenjör i armén 

förblev okritiserat. Samtidigt fick Brelin möjligheten att skriva in sig själv i samma kontext som 

Marcus Berg. Efter mötet kan Brelin räkna sig till samma skara som Marcus Berg, något till 

exempel historikern Joachim Östlund valt att göra.205 Tillsammans har dem, som Brelin själv 

påpekar, ”på åtskilligt sätt fått pröfva lyckans vidrigheter”.206 Mötet med Berg, och till viss del 

brevväxlingen med Angerstein, visar på Ghobrials teorier om identitetsformerande. Identiteter 

formades inte självständigt. Personer som Wallenstein kunde motarbeta Brelin, samtidigt som 

Berg och Angerstein av olika anledningar valde att styrka hans identitet. Brelins skildringar, 

paratexter och omnämningar i annan litteratur visar på hur ett komplext nätverk av olika 

personer kan ha en effekt på skapande av en identitet. Genom att få placera in sig själv i samma 

kontext med Marcus Berg får Brelin en viss auktoritet som han möjligen behövde för att kunna 

bli av med en del av de rykten som förföljde honom. Idag har både Marcus Berg och Johan 

Brelin fallit i glömska, vilket kan göra denna aspekt svårare att uppmärksamma. Men under 

slutet av 1750-talet och det tidiga 1760-talet när Berg fick tala inför kungaparet och Brelin 

diskuterades i riksdagen var kanske deras koppling välkänt. 

 
203 Östlund, 2010, s. 330 
204 Berg, 1757, s. 94–95 
205 Östlund, Joachim, Saltets pris: svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650-1770, Lund 2016, 
kapitel ”Nordafrika i vetenskapens och äventyrsberättelsernas värld” 
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5. Sammanfattning, avslutande diskussion och vidare forskning 

5.1 Sammanfattning och avslutande diskussion 
Min uppsats har två syften. Det första syftet utgick från den historiska Johan Brelin. Sett till 

tidigare forskning om Brelin har min uppsats bidragit till att återge en mer komplett och 

nyanserad version av honom, som visar vilken komplicerad och djup person han faktiskt var. 

Källmaterialet och forskningen har varit oense om honom och hans identitet. Från 

forskningslitteraturen får man veta att han var en sjöman, en uppfinnare, en ung militär och att 

han hade ett sinne för naturvetenskap. Men någon vetenskapsman var han inte. Från 

källmaterialet får vi en mer nyanserad blick. Hans far var en präst som var djupt involverad i 

den svenska vetenskapliga scenen, som tillika även hade gjort karriär genom en resa genom 

Europa. Denna man fick två söner som han såg till fick gedigna utbildningar, samtidigt som 

han lärde dem om teknik och förmodligen berättade om sin egen resa. Möjligen sådde dessa 

berättelser ett frö i Brelins medvetande och efter att fadern dött gjorde han allvar av sin dröm. 

Resan blev allt annat än stillsam och efter en svår resa återkom han hem till Sverige efter cirka 

tre år på havet. Med sig bar han framförallt två saker: kunskap om världen, som han flitigt 

tecknade ned i en reseskildring – och en last av misstro och ett rykte om att vara en lögnare och 

desertör. Men han lät inte detta stoppa honom. Han fortsatte sin karriär i den kungliga 

fortifikationen tillsammans med sin bror, samtidigt som han började arbeta på nya kakelugnar. 

Möjligen hade han fått inspiration till dessa under sitt besök i Kanton. Hans karriär som 

uppfinnare fortsatte och han blev senare en erkänd och premierad sådan. Han var en man som 

sökte ett erkännande. Han gjorde tidigt anspråk på titeln Kapten-mechanicus, men 

källmaterialet gör aldrig tydligt att han officiellt fick rangen. Tvärtom är det oklart om han 

under 1760-talet fick titeln av riksdagen. Vilken effekt hans reseskildring fick för hans senare 

liv framgår inte i källmaterialet. Samtidigt har uppsatsen visat på möjligheterna av att nyansera 

tidigmodern identitet genom Ghobrials teorier. Johan Brelins identitet växte fram ur en långsam 

process. Han tvingades förhålla sig till både folk som stöttade honom och folk som misstrodde 

honom, något som visar på vikten av ett nätverk under den tidigmoderna tiden.  

Mitt andra syfte utgick från Brelins världsbild och hur han skapade omvärldskunskap. 

Bakgrundskontexten är att reseskildringar som genre var mer än dagböcker, utan istället 

representerar framspetsen av 1700-talets litterära scen. Från Brelins skildring kan man se att 

han var ett resultat av sin egen samtid. Hans observationer var färgade av hans egen tidigare 

kunskap, familjemedlemmar, nätverk, tankar och drömmar. Genom att tillämpa Anne Thells 

teorier om den epistemologiska sandlådan tillsammans med Ghobrials globalhistoriska 



49 
 

mikroperspektiv har vi fått en större förståelse för hur Brelin skapade kunskap om omvärlden 

för läsarna i Sverige och hur han passar in i en större samtida kontext. Brelins skildring är ett 

exempel på den spänningen mellan verkliga observationer och fantastiska inslag, som återfinns 

i Thells teori. Detta är inte minst tydligt när Brelin konstruerade fiskar för läsarna eller när han 

försökte förstå och förklara portugisiska kvarnar. Kvarnarna framstår för honom som ytterst 

lika de kvarnar han sett hemma i Sverige. Hur kan detta vara möjligt? Sättet han förklarar det 

på är fantastiskt – han drar paralleller mellan visigoter och Västergötland, och anspelar på 

göticistiska idéer. Hans kunskap blir därmed ett resultat av ett samspel mellan det 

häpnadsväckande som han åskådar, hans kunskaper sedan förr samt fantastiska och fiktiva 

inslag. Hans världsbild var en produkt av flera olika delsyner. Den var kraftigt influerad av den 

kungliga vetenskapsakademien, och trots att Brelin aldrig var en vetenskapsman önskade han 

bidra genom att sprida kunskap om djur, växter, klimat och olika folkslag. Han önskade även 

att bidra med nyttig information om odlingstekniker och spisar, vilket återspeglas i hans 

personliga intresse för teknik. Han använde historisk kunskap han förvärvat genom sin 

utbildning för att förstå och förklara likheter mellan vindkraftsteknik hemma i Sverige och i 

Portugal. Han framstod som en from man: för honom var Gud en självklar räddare i nöden, bara 

man tror – men han ansåg också att Gud var en fruktansvärd vedergällare. Att tro var ett måste. 

Annars kunde man falla för Guds bestraffning, vilket Lissabons öde vittnar om. Hans blick 

vittnar också om kulturers karaktärsdrag. Hans syn på utländska kulturer bygger till stor del på 

belagda kulturella uppfattningar. Holländare beskrivs med väldigt negativa egenskaper, medan 

kineser och fransmän får mer positiva beskrivningar. Genom skildringen får man därtill en 

förståelse för hur den kungliga vetenskapsakademiens upplysningsideal tolkades och användes. 

Man får en uppfattning av de religiösa tankarna som fanns i samhället. Därtill får man en idé 

om dåtidens spända politiska läge. Sverige och svenskarna hade ingen direkt positiv syn på 

Nederländerna. Däremot framkommer det en betydligt mer positiv inställning mot Kina och 

Frankrike, enligt Brelins material.  

Sett till en större kontext av svenska reseskildrare sticker Brelins metoder inte nämnvärt ut. Han 

förhåller sig till samma genrekonventioner som tidigare skildrare. Han menar att hans text är 

sanning, han stärker sitt sanningsanspråk med detaljrikedom och han försöker presentera nyttig 

information likt andra reseskildrare. Brelins syfte att underhålla samt den äventyrliga vändning 

som hans äventyr tog på Ascension bidrog däremot till en misstro mot honom och ett rykte som 

än idag, över 250 år senare kvarstår. 
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Det finns flera anledningar till att Brelin kan ha valt att fiktionalisera delar av sin berättelse. 

Ibland beror det på kunskapsluckor där Brelin försökt förklara händelser. Ibland kan det vara 

för att presentera sig själv på ett specifikt sätt. Detta visar ytterligare på hur komplex 

reseskildringsgenren faktiskt är. Det visar också för användbarheten för Thells teori. Brelins 

skildring är inte enbart ett fiktivt äventyr eller en autentisk resedagbok – det är ett komplext 

samspel mellan Brelins bakgrund och person, hans fantasi och den nya värld som låg framför 

honom. Genom att försöka tolka Brelin på hans egna premisser har vi fått en djupare förståelse 

för Brelin, hans kontext och det som drev honom att resa och skriva. Man kan därtill urskilja 

att skildringen har identitetsaspekter. Brelin försökte presentera sig själv som en kunnig, from, 

modig och stark person, som likt Marcus Berg utstod svåra prövningar. Genom breven från 

Angerstein och jämförelsen med Berg kan Brelin stärka sitt anseende och placera sig själv i en 

större kontext. Men vad betydde då skildringen för Brelins identitet? Min undersökning visar 

på hur Brelin fick en möjlighet att presentera sig själv som han önskade att presentera sig. Hans 

tekniska intressen framträder tydligt. Hans intresse för de kinesiska spisarna kan möjligen 

tolkas som ett förspel till hans karriär som spisuppfinnare. Tack vare kunskaperna om Brelins 

nätverk, inte minst hans far som själv gjorde en resa som startade hans karriär, kan vi nyansera 

de orsaker som givits till Brelins egen resa. Relationen till fadern eller det tekniska intresset 

som låg nära till familjen hade försvunnit om personanalysen inte tas i beaktning. Min 

undersökning visar därför på vikten av att undersöka relationen mellan skildraren och 

skildringen.  

5.2 Vidare forskning 
Det finns mer forskning att göra om Johan Brelin. Eftersom pandemiomständigheterna har 

försvårat tillgängligheten till fysiska bibliotek har material som inte har digitaliserat 

bortplockats. Enligt Libris finns det mer material som Brelin är upphovsman till, till exempel 

flera lovord till kungen och redovisningar om nya spisar. En annan aspekt som jag inte berört i 

stor detalj i min uppsats är relationen till Robinson Kruse, en populär samtida roman. Kan man 

urskilja någon påverkan av Defoes berättelse i Brelins skildring? För den som vill fortsätta 

forska om Brelins liv i Sverige finns det ytterligare tidningsmaterial att använda. Men dessa 

kräver en noggrannare undersökning med Brelins familj i åtanke då han och hans bror delade 

rang och namn. Jag har också endast ytligt berört riksdagsmaterialen från 1760–1762. Brelin 

förekommer även i de andra ständernas protokoll och kanske kan fortsatta studier bringa mer 

klarhet i när han fick sin eftertraktade Kapten mechanicus-titel. Därtill tillkommer det militära 

materialet som kanske kan bringa mer ordning i Brelins militära karriär.  
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Det i min mening mest spännande fortsatta arbetet som finns att göra med Brelin är 

källmaterialet utanför den svenska kontexten. I Moving Stories förespråkar Ghobrial ett 

arbetssätt som kallas för ”following”. I en global mikrohistorisk kontext betyder detta att man 

bör följa en person genom olika arkiv och källmaterial från hela världen.207 Brelin kom i kontakt 

med fransmän, portugiser och holländare. Han framträder i Marcus Bergs skildring, men 

förekommer han i material från omvärlden? Det är inte omöjligt. Mellan Portugal och 

Amsterdam åkte Brelin med ett fartyg som kommenderades av kapten ”Dirks. Klein”. Men 

fartyget kom inte hela vägen till Amsterdam, utan började ta in vatten i Biscayabukten. Efter 

en tid blev de räddade av det holländska fartyget Lelly Hof, som styrdes av Cornelius 

Matselaar.208 Denna händelse är faktiskt dokumenterad i holländskt källmaterial. I ”Leydse 

Courant” från december 1756 skriver faktiskt en kapten vid namn Dirks Klyn om hur hans 

besättning fick överge sitt fartyg och hoppa på kapten Cornelis Metselaars skepp, med vilken 

de åkte vidare till Amsterdam.209 Cornelis Metselaars resa är även den dokumenterad. Han 

avseglade från Lissabon den 18 november 1756 och nådde fram till Amsterdam i mars året 

därpå.210 Den som är intresserad av att följa Brelins resa behöver inte leta längre bort än det 

nederländska statsarkivet. Kanske fanns det kinesiska vittnen som såg och skrev om Brelin i 

Kina? För den som vill fortsätta forskningen om Brelin finns det en chans att på riktigt göra 

forskningen global. 

Eftersom Johan Brelin har fått stå som fokus på denna uppsats tycker jag det är högst rimligt 

att han får lov att avsluta den med sina egna ord.  

Gudi vare ära! Lyckeligen och väl til Stockholm, hvaräst vi blefo af våre käre 

anhörige och vänner, med så mycket större fägnad emottagne, som vi i anseende til 

falska rykten om vårt förlorande, blifvit redan som döde begråtne, och hos 

åtskilliga af dem var den vanliga sorgedräkten, som för min skuld blifvit anlagd, 

ännu i bruk, 

Jag hade fördenskuld så mycket mera ordsak att prisa och tacka Allmagten som 

mig ifrån så många hotande faror behagat frälsa, och så lyckeligen återföra til det 

kära och efterlängtade Färdeneslandet.211 

Johan Brelin, 1757, Stockholm 

 

Figur 4 – Brelins signatur 

 
207 Ghobrial, moving stories, 2019, s. 249 
208 Brelin, 1758, s. 112 
209 Leydse Courant, 24 januari, 1756  
210 Averijgrossen, archiefnummer 5061, inventarisnummer 2848 
211 Brelin, 1758, s. 144 
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