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Ansökan om resestipendium för projektarbete i Främre Orienten
Härmed ansöker jag om ett resestipendium om 10 000 kr för en resa till Egypten hösten 2008. Resan
är ett led i ett forskningsprojekt om Georg August Wallins vistelse i Egypten mellan åren 1843 och
1849.
Med Kairo som bas företog Wallin under dessa år flera ökenfärder till Arabiska halvön, och vidare ända
till Baghdad, Basra och Shiraz. Han blev känd som en av de första icke-muslimer som besökte Mecka.
Mindre känt är att Wallin även reste runt i Egypten, där han besökte städer och byar, men även tempel
och andra fornlämningar i både Nildalen och Deltat. Det han såg och upplevde beskrev han detaljrikt
och inlevelsefullt i långa brev hem, samt i form av noggranna dagboksanteckningar. Wallin blev
sedermera professor vid Helsingfors universitet, och dagböckerna och breven finns idag bevarade vid
universitetsbiblioteket där. En något tillrättalagd version av dagböckerna utgavs 1866 (S. G. Elmgren).
Ett urval texter sammanställdes även av Göran Schildt 1976. Delar av dagböckerna översattes till
finska av Jussi Aro och Armas Salonen 2000, och en ny och kommenterad svensk utgåva av hans
dagböcker beräknas utkomma under 2008.
Wallins resor i Arabien väckte stor uppmärksamhet. Han beskrev dem i artiklar och föredrag för The
Royal Geographical Society i London. Åren i Egypten såg han själv som mindre anmärkningsvärda.
Kairo var hans hem, där han förkovrade sig i arabiska och förberedde sig för sina forskningsresor
österut. I Kairo levde och verkade samtidigt orientalisten Edward William Lane, vars beskrivningar av
Egypten och egyptierna snabbt blev kända i hela Europa. Målet med min forskning är att lyfta fram
även Wallins beskrivningar av Egypten, av samhället, människorna, byarna och fornminnena. Wallin
reste runt i Nildalen vid den tid då Europa ”återupptäckte” den fornegyptiska kulturen och då
egyptologin föddes.
Tanken är att min forskning skall utmynna i en biografi om Wallin samt en populärvetenskaplig bok om
hans liv i Kairo och resan uppför Nilen. Ett led i detta är att besöka de byar och städer som Wallin
besökte, identifiera de platser han såg, samt intervjua ättlingar till den familj han bodde hos. Boken
kommer delvis att illustreras med fotografier från dessa platser, samt med målningar och skisser av
den konstnär som gjorde Wallin sällskap på seglatsen till Övre Egypten vintern 1844-45 .
Projektplan:
Genomgång av brev och dagböcker/arkivstudier fortgående, från 2005 och framåt
Resa/fältarbete i Egypten
september 2008
Sammanställning av material
2008-2009
Publikation
senast 2010
Budget för resan i stora drag:
Flyg Stockholm-Kairo t/r
5 500 kr
Uppehälle Kairo (en vecka)
2 500 kr
Uppehälle Övre Egypten (två veckor) 2 000 kr
Totalt
10 000 kr
Finansiering för övriga delar av projektet (arkivstudier, forskning, sammanställning av material) sökes
från Svenska kulturfonden samt Svenska folkskolans vänner i Finland.
Stockholm den 5 januari 2008,
Sofia Häggman
Åsögatan 130, 116 24 Stockholm
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