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1 Inledning 
[…] historien kräver att medelhavsområdet uppfattas som en vidare zon, som breder ut sig i alla riktningar. 
Man kan likna det vid ett kraftfält, magnetiskt och elektriskt, eller allra enklast vid en ljuskälla, vars ljus 
avtar med avståndet utan att man kan dra en klar gräns mellan ljus och skugga en gång för alla.1 

1.1 ”Werldenes ändalyckt”  
Jordbävningen utanför Portugals kust i början av november 1755 orsakade stora skador i dess 

omgivning och påverkade i hög grad det europeiska medvetandet. Nyheten spred sig som en 

löpeld över Europas territoriella gränser via tidningar, kaffehus och predikstolar. Storbritannien 

och Spanien sände hjälp till Portugal, ett tidigt exempel på humanitärt bistånd, samtidigt som en 

nyhetsrapport utgick från Paris som hävdade att det var den värsta jordbävningen sedan 1531.2 

Det fortsatta nyhetsflödet präglades av oro för nya jordbävningar och ”wattuflod”.3 I Sverige 

uppmärksammades jordbävningen i böndagsplakat och i bl.a. Åbo hade en trovärdig källa sett 

”rörelse i vattnet”.4 I Frankfurt och Wien utropades allmän bot och bönedag.5 Samma ödesdigra 

dag i början av november befann sig den svenska skepparen Marcus Berg i den marockanska 

staden Fès fångkvarter.6 Han var sjuk och låg i sin bädd när skräcken över vad han senare 

kallade ”Werldenes ändalyckt” grep honom. Ett par år efter, när han hemma i Stockholm skulle 

nedteckna berättelsen om sin fångenskap, låg det honom närmast att berätta om den förtröstan 

till Gud han hade känt. Han är dock inte sparsam med detaljer om hur ”barbarerna” upplevde 

jordbävningen och visa på den misstro han hade för deras uppfattning om att sultanen genom 

Muhammed kunde ”uträtta hvad han vill”. Med viss skicklighet ironiserar Berg deras 

föreställningar.7 I likhet med att jordbävningar var på modet under 1700-talets mitt var också de 

nordafrikanska korsarerna, Bergs antagonister, och deras angrepp på kristna staters sjöfart och 

kustbygder ett populärt tema i tidningarna. Det var vid samma tidevarv som upplysningsidéerna 

fick genomslag, nyklassicismen fann mark och det gick att läsa Voltaires Candide, ou 

l'Optimisme (1760) och senare lyssna till Mozarts Die Entführung aus dem Serail (1782). Det är 

några exempel på den då samtida europeiska fascinationen för ”orienten”.  Det dryga decennium 

som följde ”den stora jordbävningen” kom i takt med tidens musik att präglas av ett globalt krig 
                                                
1 Braudel, Fernand, Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid, Furulund 1997, s. 149. 
2 Stockholms Post-tidningar, ”Paris 9 januari”, Nr. 9, 29 januari 1756. 
3 Ex. Stockholms Post-tidningar, ”London 2 januari”, Nr. 8, 26 januari 1756. 
4 Stockholms Post-tidningar, ”Åbo 27 december”, Nr. 3, 8 januari 1756. 
5 Stockholms Post-tidningar, ”Frankfurt 12 januari” & ”Wien 17 januari”, Nr. 10, 2 februari 1756; 
Konvojkommissariatet betalade ut ersättning till representationen i Lissabon i samband med jordbävningen, se 
Krëuger, Johan Henrik, Sveriges förhållanden till Barbaresk staterna i Afrika, I-II, Stockholm 1856, s. I:28, II:24-
25. 
6 För karta, se appendix 2. 
7 Berg, Marcus, Beskrifning öfwer barbariska slafweriet uti kejsaredömet Fez och Marocco, i korthet författad af 
Marcus Berg […]  Stockholm, tryckt hos Lor. Ludv. Grefing, 1757, Stockholm 1757, s. 42-45. 
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där havet spelade en avgörande roll. Det maritima rummet som gränsöverskridande process har 

av den franske historikern Michel Mollat beskrivits som både isolerande och sammanbindande.8 

I skuggan av denna process befann sig således flera svenska sjömän i nordafrikansk 

fångenskap.9 

1.2 Syfte och problemställningar 
Det har beräknats att omkring en miljon kristna fångar befann sig i Nordafrika under perioden 

1500-1800. Hur många som var av nordisk härkomst är i dagsläget oklart men det kan ha rört sig 

om ett par tusen individer.10 Större delen var sjömän som tillfångatagits genom kapningar till 

havs - en fångenskap som de själva kallade för slaveri eller träldom. För invånarna i främst 

sydeuropeiska kustbygder fanns även möjligheten att bli tillfångatagen genom slavräder eller 

genom krig med muslimska stater.11 En stor del av fångarna behandlades som handelsvaror och 

placerades i arbete i väntan på friköpning. 

Föreliggande uppsats avser att behandla en avgränsad del av ett antal svenska undersåtars 

erfarenhet av sådan fångenskap i Marocko. Undersökningens tidsram, 1754-1763, ligger i en ur 

svenskt nationellt perspektiv turbulent inrikes- och utrikespolitisk period. Parallellt fördes 

Sjuårskriget (1756-1763), vars svenska deltagande (Pommerska kriget 1757-1762) föregicks av 

en kort tids väpnad neutralitet med Danmark och internationellt av det som har kallats 

alliansernas omkastning. Den nordafrikanska kapningsverksamheten uppfattades under dess 

”gyllene tid” under 1500- och 1600-talen som ett ständigt hot mot kristen sjöfart i västra 

Medelhavet, östra Atlanten och Nordsjön. Under 1700-talet hade detta i stora drag långsamt 

förpassats till att bli ”enbart ett minne och en tradition”, enligt en äldre text.12 Tidsperioden 

brukar därför förknippas med den nordafrikanska kaparverksamhetens nedgång, vilket har 

ansetts ha skett i takt med att de europeiska stormakterna ökade sitt inflytande och det Osmanska 

rikets stagnation. Interna faktorer bidrog också till nedgången, så som den marockanska sultanen 

Muhammed III:s inskränkande politik mot kaparverksamheten under sin senare regenttid. Trots 

detta kan vi se att hotet fortfarande var reellt för svenska sjömän under 1700-talets mitt. 

Diskussioner om fredstraktater med kaparstaterna förekom i Sverige redan under 1660-talet 

men planerna realiserades aldrig.13 För att skydda den expansiva handeln i Medelhavet under 

                                                
8 Mollat du Jourdin, Michel, Europe and the Sea, Oxford 1993, s. ix. 
9 Med sjömän menas befäl och manskap som utgjorde besättningar ombord på fartyg inom den civila handelsflottan. 
10 Davis, Robert C.,”Counting European Slaves on the Barbary Coast”: Past and Present 2001:3, s. 87 ff. Gällande 
det svenska antalet kan detta revideras i kommande forskning av historikern Joachim Östlund. 
11 Harrison, Dick, Slaveri: En världshistoria om ofrihet 1500-1800, Lund 2010, s. 413. 
12 Anderson, Matthew S., ”Great Britain and the Barbary States in the Eighteenth Century”: Historical Research, 
Vol. 29, Nr. 79, 1956, s. 87. 
13 Krëuger, s. I:25; Åmark, Karl, Sveriges statsfinanser 1719-1809, Stockholm 1961, s. 753. 
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1700-talet slöt dock Sverige freds- och handelstraktater med Alger, Tunis och Tripoli under åren 

1729-1741.14 I jämförelse med sina nordeuropeiska konkurrenter var Sverige avseende Marocko 

relativt sent ute, vilket har påpekats inom traditionell historieskrivning.15 Danmark slöt ett freds- 

och handelstraktat 1753, Storbritannien och Nederländerna hade bilaterala avtal sedan 

renässansen, men alla hade varierad hållbarhet. Bakom de internationella relationerna fanns en 

utpräglad rivalitet bland kristna stater där försök gjordes att utmanövrera varandra i den 

kommersiella expansionen. Under 1750-talet skedde en ökning av kapningar mot svenska fartyg 

vilka följdes upp av kostsamma sjöexpeditioner. Detta och konvojkommissariatets dåliga 

ekonomi ledde till att man i Sverige ville sänka kostnaderna för konvojer men samtidigt skydda 

handeln. Dylika faktorer utgjorde en viktig bakgrund när makthavare i Sverige beslöt att tiden 

var inne för förhandlingar med Marocko. Det dröjde dock till maj 1763 innan traktaten 

fastställdes och blev då det dyraste fredsavtal som dittills slutits mellan en europeisk och 

nordafrikansk stat. Genom denna etablerades ett svenskt konsulat i Marocko.16 Tidsmässigt 

bildar fredstraktaten slutpunkt för uppsatsens undersökningsområde. De makrohistoriska 

skeendena - rivaliteten, den maritima handeln och tillbakaträngda muslimska stater - bildar en 

viktig bakgrund till varför det fanns svenska undersåtar i marockansk fångenskap vid mitten av 

1700-talet och varför en säker sjöfart ansågs nödvändig.  

I denna diskussion har de fångna sjömännen ofta hamnat i skuggan av större perspektiv och 

ibland glömts bort. Genom den medvetna ekonomiska politiken som syftade till att expandera 

den svenska handeln i Medelhavet utsattes dock svenska sjömän för stora risker. Vad hände 

egentligen med fartygsbesättningarna? Vilka var skepparna och sjömännen som förlorade sina 

fartyg, sin last och blev utsatta för en riskfylld fångenskap under slavliknande förhållanden? 

Vilka ansträngningar gjordes av de svenska konsulerna i regionen och vilken interaktion fanns 

mellan dem och de från Sverige avlönade konsulerna i gränslandet mellan det kristna Europa 

och det muslimska Marocko? Hur såg de själva på fångenskapen? Förutom Berg, som 

publicerade en berättelse om sin fångenskap, är det mindre känt vilka de svenska fångarna var 

och hur det omgivande maritima och transkulturella rummet såg ut. 

Det primära syftet för uppsatsen är att få förståelse för hur den extraterritoriella fångenskapen 

såg ut i detta rum för svenska sjömän under mitten av 1700-talet. Möjligheterna att skapa 

förståelse för fångenskapen är många och denna uppsats fokuserar endast på en avgränsad del. 

En rumslig, källmässig och tidsmässig avgränsning är nödvändig av praktiska skäl.  Förståelse 

                                                
14 Åmark, s. 758 f. 
15 Meakin, Budgett, The Moorish Empire: A Historical Epitome, London/New York 1899, s. 349.   
16 Müller, Leos, Consuls, corsairs, and commerce: the Swedish consular service and long-distance shipping, 1720-
1815, Uppsala 2004, s. 131. Slutpunkten för kapningsverksamheten brukar anges till Frankrikes annektering av 
Algeriet 1830. Sverige betalade dock tribut till Marocko fram till år 1845. Se Krëuger, s. I:33. 
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för fångenskapen kan erhållas genom att kartlägga fångarna och det nätverk av möjliga 

kontakter som fångarna hade under fångenskapen samt vilket interaktionsmönster som fanns, 

vilket kan sammanfattas med att blottlägga sammanhang. Genom att studera interaktionen 

mellan dessa objekt kan vi få kunskap om olika attityder som genererades i fångenskapen, 

exempelvis identitets- och gemenskapsföreställningar, som kan belysas genom att lyfta fram de 

transkulturella erfarenheter som framgår ur fångenskapens efterlämnade källmaterial. Genom 

detta förfarande rekonstrueras ett maritimt transkulturellt rum. Möjligen kan vi på så vis få en 

reflekterande inblick i fångenskapen i ett sammanhang som inbegriper en global, kulturell och 

maritim kontext. Metodologiskt genomförs studien med hjälp av histoire croisée som i tillämpad 

form utgör uppsatsens analytiska ram. I uppsatsens fokus står därmed de svenska 

fartygsbesättningar som tillfångatogs av kapare från främst Tetuan och Salé, interaktionen med 

svenska konsuler och andra i regionen relevanta aktörer, samt föreställningar om gemenskap och 

identitet. 

Givet uppsatsens syften och bakomliggande motiv ämnar uppsatsen besvara följande 

problemställningar: 

 Vilka uppgifter om de svenska fångarna i Marocko åren 1754-1763 är synliga i 

källmaterialet avseende ursprung, antal, fartygstillhörighet och vistelseort?  

 Hur såg interaktionen ut mellan fångarna, de svenska konsulerna i regionen och det 

interagerande nätverk av lokala makthavare och europeiska aktörer som omgav dem i det 

maritima rummet?  

 Vilka gemenskapsuttryck och identiteter genererades i den transkulturella 

fångenskapsmiljön?  

1.3 Fångenskapen som studieobjekt 
Inom den historiska forskningen är det först på senare år som utrymme ägnats åt tidigmoderna 

relationer mellan Sverige och Nordafrika. Att Sverige i relativ mening drabbades lindrigare än 

Sydeuropa och det faktum att ämnet i nationalromantisk bemärkelse är mindre attraktivt kan ha 

motiverat det bristande forskningsläget. Att så många civila svenska undersåtar hamnade i 

fångenskap så långt från Sveriges territoriella gränser kan dock betraktas som unikt i svensk 

historia. De ekonomiska kostnaderna i förbindelse med konflikten var höga och det kan inte 

uteslutas att den påverkade det kollektiva medvetandet i Sverige så som den har präglat andra 

kristna stater in i modern tid. Exempelvis blev konfrontationen mellan den unga republiken USA 
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och kaparstaterna ett utrikespolitiskt definierande ögonblick.17 Journalisten Piero Ottoni har 

hävdat att det var genom denna konflikt italienarna ”förlorade kärleken till havet”.18 I norska 

kustbygder var Å havne i tyrkeri länge ett levande begrepp.19 Det finns också moderna 

paralleller som kan vara värda att begrunda. Liknelser har gjorts mellan kaparstaterna och 

exempelvis moderna terrorhot och nyligen publicerades en rapport som visade att den moderna 

piratverksamheten nådde ett rekordår 2010.20 Som studieobjekt kan ämnet vara värdefullt. 

Initialt ger det oss möjligheten att återberätta ett dramatiskt skede i global svensk historia där 

upplevda och reella hot till havs i förlängningen påverkade Sveriges internationella agerande, 

men vi kan också reflektera över den unika erfarenhet detta innebar mot 1700-talets 

föreställningsvärld. En sådan studie kan möjligen bidra till en ökad förståelse för hur Sverige 

orienterade sin utrikespolitik och samtidigt bidra till insikter i 1700-talets konsulära miljö. 

Framför allt kan det ge oss möjligheten att belysa hur enskilda individer orienterade sig i denna 

värld. Nabil Matar, professor i engelska vid universitetet i Minnesota, menar att fångenskap av 

den här typen tjänade som den mest effektiva möjligheten för transreligiös och transkulturell 

interaktion.21 

1.4 Disposition 
Inom ramen för problemställningarna ska inledningsvis de individuella objekten kartläggas och 

bland dem är fångarna primära. Första problemställningen innebär en kvantifiering av objekten 

och omständigheterna kring fångenskapen. För problemställning två står interaktionsmönster i 

fokus. Denna syftar till att inom det maritima och transkulturella rummet blottlägga vilken typ 

av kontakt och sammanhang som förband objekten, främst fångar och svenska konsuler, men 

också andra aktörer som kan ha varit delaktiga i denna process. Problemställning tre ämnar lyfta 

fram föreställningar om identitet och gemenskap som är framträdande i källmaterialet och 

sammanflätas därmed med föregående resultat.  

Uppsatsen undersökningsdel består av tre tematiska avsnitt som föregås av en historisk 

bakgrundsteckning. I det första avsnittet presenteras kartläggningen av fångarna, dvs. objekten. 

Resultaten kommer att användas i avsnitt två där interaktionen står i fokus. I avsnitt tre 

                                                
17 Inte minst evident i modern militär kultur, se ex. andra raden i den amerikanska marinkårens hymn: ”To the 
Shores of Tripoli”; Se även Sofka, James R., ”The Jeffersonian Idea of National Security: Commerce, the Atlantic 
Balance of Power, and the Barbary War, 1786-1805”: Diplomatic History 1997:4, s. 543. 
18 Citerad i Davis, Robert C., Christian slaves, Muslim masters: White Slavery in the Mediterranean, the Barbary 
Coast, and Italy, 1500-1800, New York 2004, s. 174. 
19 Aftenposten, ”Norske slaver i barbarisk handel”, 25 april 2004.  
20 Fishbein, Rand H., ”Echoes from the Barbary Coast”: The National Interest ”Winter 2001/02 Issue” Nr. 66 2001, 
s. 47-51; ICC International Maritime Bureau, Piracy and Armed Robbery Against Ships, Annual Report, London 
2011.  
21 Matar, Nabil, Europe through Arab eyes, 1578-1727, New York 2009, s. 241. 
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sammanflätas de föregående undersökningarna med den tolkande analysen som baseras på 

identitets- och gemenskapsföreställningar. De tre avsnitten får därmed efter hand ett 

sammanflätat utseende i enlighet med uppsatsens metodologiska ansats.  

1.5 Forskningsöversikt  
Som tidigare nämnts är det svenska forskningsläget av begränsad omfattning. Primärt och nära 

ligger dock historikern Joachim Östlunds pågående forskningsprojekt Sverige och Nordafrika: 

Krig, diplomati och slaveri i Medelhavsvärlden, ca.1660-1760. Östlund har även författat 

relevanta artiklar. I Dygdens prövning: Europeiska slavberättelser om livet i marockansk ofrihet 

behandlas den nordeuropeiska narrativa traditionen genom kritisk analys av författarnas 

framställningar av sina upplevelser, vilket inbegriper gemenskapsproblematik, kulturella och 

religiösa förställningar, men framförallt dygdfrågor. Östlund visar bland annat att det fanns 

tvivel angående den egna kulturens fördelar samt en påfallande konflikt mellan exempelvis de 

katolska och protestantiska fångarna.22 Östlund har också i en mer teoretiskt upplagd 

undersökning studerat fångarna i Swedes in Barbary Captivity: The Political Culture of Human 

Security, cirka 1660-1760, där fångenskapserfarenheten sätts in i ett ”human security 

perspektiv” som visar på hur den svenska staten svarade på hoten mot handelssjöfartens 

besättningar genom att inte bara vidta militära och diplomatiska åtgärder utan också humanitära 

insatser så som rikstäckande kollekter. Detta för att slå vakt om den enskilde individens 

skyddsbehov.23 

Historikern Leos Müller har i en rad texter behandlat Sveriges maritima handel och konsulära 

verksamhet i Medelhavet. Den för uppsatsen viktigaste är Consuls, Corsairs, and Commerce: 

The Swedish Consular Service and Long-distance Shipping, 1720-1815.24 Det globala 

perspektivet presenteras också på ett mångfacetterat sätt i antologin Global historia från 

periferin: Norden 1600-1850.25 Trots att Müllers forskning i huvudsak inte är kulturhistoriskt 

orienterad är hans globala och maritimhistoriska perspektiv viktiga beröringspunkter med 

uppsatsen. Historikern Dick Harrison har mot bakgrund av tidigare forskning behandlat de 

svenska fångarna i Nordafrika i sin populärhistoriska trilogi om slaveriets historia.26 I övrigt får 

vi leta oss tillbaka till år 1856 och viceamiralen Johan Henrik Krëugers Sveriges förhållanden 

                                                
22 Östlund, Joachim, ”Dygdens prövning. Europeiska slavberättelser om livet i marockansk ofrihet”: red. Marie 
Lindstedt Cronberg & Catharina Stenqvist, Dygder och laster. Förmoderna perspektiv på tillvaron, Lund 2010a, s. 
306-322. 
23 Östlund, Joachim, ”Swedes in Barbary Captivity: The Political Culture of Human Security, circa 1660-1760”: 
Historical Social Research 2010b:4, s. 148-163. 
24 Müller 2004. 
25 Müller, Leos, Weiss, Holger & Rydén, Göran (red.), Global historia från periferin: Norden 1600-1850, Lund 
2010. 
26 Se not 11. 
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till Barbaresk staterna i Afrika. Krëuger var ledamot av konvojkommissariatets styrelse och 

själv med under förhandlingarna med de nordafrikanska staterna under 1800-talets början. Detta 

gör att den fungerar både som källmaterial och i viss mån som referens. När det gäller fångarna, 

som inte var hans huvudsakliga redovisningsobjekt, är uppgifterna knapphändiga.  

Fångenskapen i Nordafrika har behandlats i ett antal andra texter genom åren, exempelvis i 

hembygdsböcker och maritima antologier, men omfånget är fragmentariskt. När det gäller det 

äldre standardverket Svenska flottans historia (1943) ägnas ämnet endast ett fåtal sidor.27 Två 

nyutgåvor av Marcus Bergs fångenskapsberättelse från 1757 behöver dock omnämnas. Det 

gäller dels Erik Gambys (1961), som innehåller ett kortfattat förord och efterskrift, dels 

privatforskaren Eskil Borgs Svensk slav i Marocko (1993), som är en bearbetad och 

kommenterad utgåva.28 Med utgångspunkt i det ovan redovisade svenska forskningsläget är det i 

synnerhet Müllers och Östlunds arbeten som återkopplas i uppsatsen.  

Det internationella forskningsläget är i stort sett väletablerad, i synnerhet gällande 

textanalyser av fångenskapsberättelser. Av praktiska skäl har forskningsöversikten avgränsats 

till att omfatta huvudsakligen nordeuropeisk och amerikansk forskning. Denna lider dock en 

brist på uppgifter om svenska förhållanden och har istället bidragit med en vidgad historisk, 

kulturell och maritim kontext. Socialhistorikern Robert C. Davis har undersökt både primär- och 

sekundärkällor för att beräkna det totala antalet kristna slavar i Nordafrika.29  Studien inbegriper 

inte skandinaviska fångar i någon vidare bemärkelse och kritik har även riktats mot dess 

bristande nordafrikanska kontext.30 Däremot för Davis en intressant diskussion om slaveriets 

föreställda arv i det moderna Sydeuropa. Den brittisk-amerikanska historikern Linda Colley har i 

Captives: Britain, Empire and the World, 1600-1850 fokuserat på de brittiska undersåtar som 

hamnade i fångenskap som resultat av det brittiska imperiets utbredning.31 Colleys forskning har 

fått genomslag internationellt för hennes framställning av transkulturella möten och 

tidigmoderna brittiska föreställningar kring detta. Den tysk-danske historikern Martin 

Rheinheimer har också i ett flertal texter behandlat föreställningar om identitet och 

                                                
27 Detta till trots att över tjugo sjöexpeditioner utgick till regionen för betydande ekonomiska kostnader under 1700-
talets andra hälft. Se, Lybeck, Otto (red.), Svenska flottans historia: Örlogsflottan i ord och bild från dess 
grundläggning under Gustav Vasa fram till våra dagar. Bd. 2, 1680-1814, Malmö 1943.  
28 Berg, Marcus, Svensk slav i Marocko: Sjökapten Marcus Bergs berättelse med kommentarer av Eskil Borg, 
Arboga 1993; Berg, Marcus, Beskrifning öfver barbariska slafveriet uti kejsaredömet Fez och Marocco utg. av Erik 
Gamby, Uppsala 1961. Historikern Eskil Oláns Sjörövarna på Medelhavet och Levantinska kompaniet (1921) är 
tyvärr av begränsat värde. Alf Åberg har skrivit en kortare text i samband med en resa till Marocko kallad Svenska 
fångar i Nordafrika (1981). Borg har också skrivit Svenska konsuler och slavar i Barbareskkaparnas Tripoli 
(1987). 
29 Davis 2001 & 2004. 
30 Toledano, Ehud R., ”European slaves in the Ottoman Empire”: Journal of African History 2006:1, s. 140-142. 
31 Colley, Linda, Captives: Britain, Empire, and the World, 1600-1850, New York 2004. Colley har även publicerat 
The Ordeal of Elizabeth Marsh: A woman in world history (London, 2007) som med ett globalt perspektiv 
behandlar en Jamaicafödd ung brittisk kvinnas transkulturella erfarenheter i marockansk fångenskap år 1756. 
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kulturkonflikt i samband med de transkulturella möten som fångenskapen utgjorde.32 De spanska 

fångarna i Nordafrika har bl.a. studerats av Ellen Friedman och är givande för komparation, inte 

minst för skillnaden mellan katolska och protestantiska fångar.33 Vidare har Ann Thomson 

studerat europeiska föreställningar om Nordafrika i sin helhet under 1700-talet vilket har 

bidragit med värdefulla perspektiv.34 Redan omnämnda Nabil Matar har i ett antal publikationer 

behandlat fångfrågan, både ur kristna och muslimska perspektiv. Hans forskning har berört den 

engelska erfarenheten och kulturella uttrycksformer, främst under 1600-talet, men även på den 

nordafrikanska som ger andra perspektiv än den miljö som kaparna befann sig i.35 För en 

specifik nordafrikansk kontext under angivna tidsperiod har texter av nordafrikanska forskare 

studerats.36 Gällande det marockanska slaveriet som fenomen och för att få en överblick över 

dess förekomst i Maghreb i allmänhet har Mohammed Ennajis, Ronald Segals, J. R. Willis och 

John Wrights studier över detta tagits i beaktning.37 På detta vis har kunskap erhållits om de 

lokala och regionala förhållanden som mötte de svenska fångarna i Marocko. Även en norsk 

masteruppsats författad av Per Kristian Rasmussen har varit användbar i detta avseende.38 

Paul Baeplers White Slaves, African Masters innehåller en antologi över amerikanska 

fångenskapsberättelser, dock utanför vår tidsram, men likväl med relevanta perspektiv. Daniel 

Vitkus har också publicerat en antologi över engelska berättelser med olika perspektiv på 

transkulturella erfarenheter. Vidare har Lawrence Peskins Captives and Countrymen bidragit 

med perspektiv på hur USA och den amerikanska allmänheten hanterade konflikten med 

kaparstaterna. Dessa tre har varit behjälpliga på det sätt att de bidragit med andra perspektiv än 

de enbart europeiska eller nordafrikanska forskarnas.39 Det finns mindre forskning om den 

                                                
32 Rheinheimer, Martin, Der Fremde Sohn: Hark Olufs’ Wiederkehr aus der Sklaverei, Neumünster 2007; 
Rheinheimer, Martin, ”Identität und Kulturkonflikt: Selbstzeugnisse schleswig-holsteinischer Sklaven in den 
Barbareskstaten”: Historische Zeitschrift 1999:2, s. 317-369.  
33 Friedman, Ellen G., Spanish captives in North Africa in the early modern age, Madison 1983. 
34 Thomson, Ann, Barbary and Enlightenment: European attitudes towards the Maghreb in the 18th century, 
Leiden 1987. 
35 Matar 2009. 
36 Hourani, Albert, Islam in European thought, Cambridge 1991; Abun-Nasr, Jamil M., A history of the Maghrib in 
the Islamic period, Cambridge 1987; El Mansour, Mohammed, Morocco in the reign of Mawlay Sulayman, 
Wisbech 1990; Laroui, Abdallah, The history of the Maghrib: An interpretive essay, Princeton 1977; Mojuetan, 
Benson Akutse, History and underdevelopment in Morocco: The structural roots of conjuncture, Münster 1995. 
37 Ennaji, Mohammed, Serving the master: Slavery and society in nineteenth-century Morocco, Basingstoke 1999; 
Segal, Ronald, Islam's black slaves: The other black diaspora, New York 2001; Willis, John Ralph (red.), Slaves 
and slavery in Muslim Africa. Vol.1, Islam and the ideology of enslavement, London 1985; Wright, John, The 
Trans-Saharan Slave Trade, New York 2007. 
38 Rasmussen, Per Kristian, Morocco, Mawlay Muhammad and Georg Høst: Four Scandinavian Accounts on 
Morocco in the Reign of Sultan Muhammad III C. 1750-1790, Hovedfagsoppgave i historie, Universitetet i Bergen, 
1989. 
39 Baepler, Paul (red.), White Slaves, African Masters: An Anthology of American Barbary Captivity Narratives, 
Chicago 1999; Vitkus, Daniel J. (red.), Piracy, Slavery, and Redemption: Barbary captivity narratives from early 
modern England, New York 2001; Peskin, Lawrence A., Captives and Countrymen: Barbary Slavery and the 
American Public, Baltimore 2009. 
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diplomatiska miljön i Maghreb under 1700-talet. Diplomatihistoria har i likhet med maritim 

historia befunnit sig i skuggan av andra discipliner men har på senare tid breddats och fått 

förnyad vitalitet.40 I uppsatsen har främst texter av Haim Zeev Hirschberg, Leos Müller, 

Christian Windler och Heiko Droste använts för diplomatihistoriska perspektiv.41  

Forskningsöversikten visar förekomsten av en bred relevant forskning men visar en brist på 

djupgående forskning som ligger nära problemställningarna. Den största bristen ligger till synes 

på studier över fångarna och den svenska konsulära verksamhetens diplomatiska betydelse i 

anslutning till fångenskapen, samt svenska transkulturella erfarenheter som erhölls genom 

denna. Det finns således få studier över den svenska fångenskapen, den konsulära miljön eller 

sociala nätverk i Marocko under uppsatsens tidsram. 

1.6 Källmaterial och metod 

1.6.1 Källmaterial, urval och begränsningar 

Uppsatsens primära källmaterial består av Diplomatica Maroccana (DM), Riksarkivet. Arkivet 

innehåller den enskilt största samlingen av kvarlevor och berättande källor från den svenska 

närvaron i Marocko åren 1698-1809. Dess cirka 2500 dokument är varierat i innehåll och delvis 

förtecknat, vilket har skapat källkritiska problem.42 Viktigt att poängtera är att relevant 

källmaterial rörande de svenska fångarna i Nordafrika även finns utspritt på andra arkiv. De har 

av praktiska skäl exkluderats. DM innehåller korrespondens, främst skrivelser från konsuler och 

beskickningar till kanslipresidenten och Kungl. Maj:t, samt handlingar rörande fredstraktaten 

med Marocko 1763 och dess upprätthållande. Innehållet består också av räkenskaper, handlingar 

rörande svenska fångar och sjöexpeditioner.  

Den omfattande korrespondensen utgörs till största delen av officiella skrivelser på svenska. 

Det finns också ett mindre antal skrivelser på franska, spanska, engelska och andra språk. En 

bråkdel av dessa är översatta. Ett fåtal skrivelser använder chiffertext genom 

nomenklatursystem. För att tyda de som inte redan blivit transkriberade behövs därför nycklar, 

så kallade chifferklaver.43 Bland handlingarna finns suppliker som skickades av fångar eller 

anhöriga till svenska befattningshavare på olika nivåer. Dessa uppfattades generellt som en 

                                                
40 Ex. Droste, Heiko, ”Diplomacy as a Means of Cultural Transfer in Early Modern Times: The Swedish Evidence”: 
Scandinavian Journal of History 2006:2, s. 144. 
41 Droste; Müller, Leos, ”The Swedish consular service in Southern Europe, 1720-1815”: Scandinavian journal of 
history 2006:2, s. 186-195; Windler, Christian, ”Diplomatic history as a field for cultural analysis: Muslim-
Christian relations in Tunis, 1700-1840”: The Historical Journal 2001:1, s. 79-106; Hirschberg, Haim Zeev, A 
history of the Jews in North Africa. Vol. 2, From the Ottoman conquests to the present time, Leiden 1981. 
42 Källmaterialet innehåller uppgifter som är svåra att binda till upphovsman, datum eller ort, och därmed korreleras 
till andra källor. Ett större utredningsarbete har i den mån det varit möjligt skett parallellt med undersökningen. 
43 Andersen, Dan H., ”DFVWIJXLVTYOQ. Koder og kodesprog i 1700-tallets diplomatiske korrespondance”: 
1066, Tidsskrift for historisk forskning 1992:1, s. 21-35. 
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”säkerhetsventil” och en viktig länk för kontakt med överheten.44 De marockanska supplikernas 

innehåll är starkt präglat av tillkomstsituationen men är ändå viktiga förstahandskällor som kan 

ge värdefulla upplysningar om fångenskapen.  

Den statligt auktoriserade och utrikesorienterade Stockholmske Post-tidningar har ingått i 

uppsatsens empiriska material.45 Dess rapportering kan inte anses ha nått på djupet i det folkliga 

medvetandet, men är användbar för att finna uppgifter om svenska fångar eller kapade fartyg. 

Även ett par icke-svenska tidningar har undersökts, exempelvis den nederländska Gazette van 

Gendt. Källmaterialet inkluderar historiska och litterära verk, brevsamlingar, tal, kungliga 

förordningar och fredsavtal. Det är främst publikationer av Georg Hjersing Høst, kommissarie 

vid danska Afrikakompagniet 1760-1768, och Krëugers text som tillsammans med Bergs 

fångenskapsberättelse bildar komplement till DM för att besvara problemställningarna.46 

I viss omfattning förlitar sig därmed uppsatsen på sekundärkällor, som beror på den bristande 

förekomsten av berättande källor med fångarna som upphovsmän. Med hjälp av sekundärkällor 

är det dock möjligt att överkorsa uppgifter enligt uppsatsens metodologiska ansats, som därmed 

inom viss rimlighet kan bekräftas av andra oberoende källor. Detta har genomförts för att skapa 

en så bred empirisk grund som möjligt och finkamma det tillgängliga materialet på allt som kan 

ge information om fångarna i Marocko. Urvalet av källmaterial kommer inte att erbjuda 

empirisk fullständighet men har ansetts vara tillräckliga för att besvara problemställningarna.  

1.6.2 Metod och teoretiska begrepp 

Den kristna fångenskapsproblematiken i Nordafrika har inom den internationella forskningen 

behandlats med olika teoretiska och metodologiska ansatser. Denna uppsats kommer främst att 

utgå från ett global- och maritimhistoriskt perspektiv. Global historia, dess möjligheter och 

framtid, har på senare år varit föremål för debatt och replikskiften inom svensk historisk 

forskning och det har talats om den ”världshistoriska vändningen”. Åsikterna går isär om vad 

detta innebär.47 Global historia, enligt Stefan Eklöf Amirell, utgår från ”att historien bäst kan 

förstås genom att studera interaktionen mellan olika samhällen och kulturer”.48 Müller menar att 

globalhistoria främst handlar om perspektivbyte från äldre nationalstatscentrerade synsätt, vilket 

i hans forskning har inneburit att de globala sammanhangen synliggjorts genom den maritima 
                                                
44 Gustafsson, Harald, ”Att draga till Malmö och skaffa sig rätt: Undersåtar, överhet och identitetsföreställningar i 
skånska suppliker 1661-1699”: red. Fredrik Nilsson, Hanne Sanders & Ylva Stubbergaard, Öresundsgränser: 
Rörelser, möten och visioner i tid och rum, Göteborg 2007, s. 79 f. 
45 Oscarsson, Ingemar, ”Nyhetspressens pionjärer”: red. Karl Erik Gustafsson & Per Rydén, Den svenska pressens 
historia. 1, I begynnelsen (tiden före 1830), Stockholm 2000, s. 119-122. 
46 Høst, Georg, Den Marokanske Kajser Mohamed Ben Abdallah's Historie, Köpenhamn 1791; Høst, Georg, 
Efterretninger om Marókos og Fes: samlede der i landene fra ao. 1760 til 1768, Köpenhamn 1779. 
47 Eklöf Amirell, Stefan, ”Den världshistoriska vändningen”: Historisk Tidskrift 2008:4, s. 665; se vidare, HT 
2009:2; HT 2009:3 ; HT 2009:4; HT 2010:1.  
48 Eklöf Amirell, s. 647. 
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handeln.49 Uppsatsens ambition är att behandla nationalstaten som ett övergripande objekt i 

enlighet med uppsatsens analytiska instrument. Däremot är empirin i huvudsak knuten till 

Sverige. Maritim historia är ett forskningsfält som möjliggör distinkta interdisciplinära studier 

och till synes få begränsningar. Perspektiven har därmed ansetts vara lämpliga för att studera 

komplexa gränsöverskridande processer. 

En möjlighet för att få förståelse för den extraterritoriella fångenskapen är att anta att den 

transkulturella erfarenhet som detta innebar möjligen kan visa på vilka föreställningar som 

fanns, uppstod eller förändrades i samband med denna erfarenhet. Müller har menat att det inte 

går att förstå historien utan att inse betydelsen av de globalt sammankopplade länkar som fanns 

under tidigmodern tid.50 Genom dessa länkar, som 1750-talets svenska skeppare och sjömän var 

medvetna om genom sitt yrke, deltog de i en ”kosmopolitisk process” där transkulturella 

erfarenheter rimligtvis uppstod.51 Erfarenheterna var tätt knutna till vilken identitet och 

gemenskap individen utgick ifrån. I sin bredaste mening är begreppet identitet knutet till den 

känsla av tillhörighet som är förankrad i människors föreställningar om samhörighet. Begreppet 

gemenskap kan anses vara mindre omfångsrikt. År 1887 myntade Ferdinand Tönnies termerna 

Gemeinschaft och Gesellschaft för att särskilja den idylliska föreställningen om gemenskap och 

de individualistiska dragen i det moderna samhället. En viss konceptuell stringens erfordras 

eftersom begreppen är problematiska. Gemenskaper tenderar att förknippas med exempelvis 

solidaritet, social stabilitet, kompromisser och jämlikhet som uppstått genom passiv och 

omedveten utveckling. Men gemenskap kan även innebära en delad eller konfliktfylld enhet. 

Historien är fylld av sådana exempel. En gemenskap är inte nödvändigtvis homogen och andra 

tillhörigheter, exempelvis genus, ålder eller religion, konkurrerar mot individens föreställning 

om gemenskap. Identitet är däremot varken konstant eller uteslutande då en känsla av kollektiv 

självmedvetenhet inkluderar flera möjliga nivåer och aspekter av identifiering. Dessa utvecklas 

eller uttrycks ofta i motsats till andra grupper, och deras reella eller föreställda mål och attribut 

som ofta ligger i nära relation till varandra. Nationen som en föreställd gemenskap utgjorde 

också temat i Benedict Andersons argumentation gällande nationer och nationell identitet och 

den nationella identitetsproblematiken har bildat utgångspunkt för flertalet andra moderna 

studier av det förflutna.52 Men föreställningar i sig har en bredare användbarhet än bara nationen 

då den berör alla former av samhörighet. Identiteter är en sammanslutning av känslor och delar 

av denna kommer främst till uttryck under speciella omständigheter. Gemenskap är värdeladdat, 

                                                
49 Müller 2010, s. 13. 
50 Müller 2010, s. 17. 
51 Müller 2010, s. 18. 
52 Ex. Johansson, Rune, ”Nationer och nationalism. Teoretiska och empiriska aspekter”: red. Sven Tägil, Den 
problematiska etniciteten. Nationalism, migration och samhällsomvandling, Lund 1993, s. 24-30. 
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liksom klass eller genus, och betyder olika saker för olika människor. På gräsrotsnivå kan det 

handla om en mindre sammanslutning av människor som en by eller besättningen ombord på ett 

fartyg. Gemenskap kan också innehålla en länkad konformitet och om någon eller några går 

emot de gemensamma värderingarna och bryter mönstret kan det uppstå konflikt. 

Gemenskaperna kan så också domineras av officiella eller inofficiella ledare. Gemenskap har av 

historikerna Jeremy Black och Don MacRaild definierats som de värderingar och känslor av 

tillhörighet som uppstår genom en serie av dynamiska relationer mellan människor som delar 

specifika erfarenheter, eller de som försöker skapa samhörighet genom att finna eller förstärka 

sådana erfarenheter.53 

En fråga som måste ställas inom fältet för maritim historia är om vi kan tolka de sjöburna 

samhällsgrupperna och den maritima kulturen som särskild från övriga samhället och om denna i 

så fall kan identifieras och analyseras. Det har åberopats att den maritima gemenskapens 

identitet innehöll och bands samman genom en ”väv av solidaritet” som verkade parallellt med 

andra identiteter, så som den etniska, lokala eller vilken samhällsgrupp man ansåg sig tillhöra. 

Denna identitetsbaserade samhörighet ingick inte nödvändigtvis i samtliga sjömäns medvetande 

och det kunde även här uppstå påverkan och konflikt med andra intressen.54 Denna uppsats 

utgångspunkt är att handelsfartygens besättningar utgjorde en egen men inte homogen 

gemenskapskategori. De hade en större kosmopolitisk erfarenhet än genomsnittsbefolkningen 

men på fartygen fanns en hierarkisk struktur som påminde om den i det övriga samhället.  

Det är rimligt att utgå från att fångenskapen i Nordafrika utgjorde en ovanlig erfarenhet i 

Sverige. Genom de uppstådda erfarenheterna i sådana kulturmöten fanns nya behov av kulturellt 

meningsskapande vilka möjligtvis kan mätas genom de föreställningar som uttrycktes i deras 

försök att orientera sig i den utsatta situationen. Det individuella och kollektiva agerandet 

uttryckte, men också förstärkte, fångarnas föreställningar om kollektiv identitet. Med Bourdieus 

begreppsterminologi skulle det kunna beskrivas som letandet efter ”distinktion”.55 Det är genom 

sina medvetna och omedvetna referenspunkter som individen bearbetar sina intryck, exempelvis 

genom kulturellt meningsskapande, och därmed också sitt agerande. Alla kulturella identiteter 

förändras kontinuerligt och dess flerdimensionella natur påverkas av både yttre (exogena) och 

inre (endogena) faktorer. Dessa kan vara fruktbara att diskutera av flera skäl. Om vi utgår från 

att en majoritet av transkulturella föreställningar har uppstått genom ”kommunikation omkring 

gjorda erfarenheter” eller genom ”en interaktion mellan människor” får vi också förstärkta 

                                                
53 Black, Jeremy & MacRaild, Donald M., Studying History, London 2007, s. 145-148. 
54 Curtin, Philip D. (förord), i Franklin W. Knight, Peggy K. Liss, Atlantic port cities: Economy, culture, and 
society in the Atlantic world, 1650-1850, Knoxville 1991, s. xii. 
55 Bourdieu, Pierre, Distinction: A social critique of the judgement of taste, London 1984, passim. 
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möjligheter att studera dessa om föreställningarna uttryckts i den utsatta miljö som fångenskapen 

utgjorde.56 När dessa kulturer interagerade, och om den religiöst betonade konfrontationen 

gällande fångfrågan kan kallas konflikt, kan i så fall också förklaringsmodeller till krig och 

konflikt i förlängningen inbegripas i diskussionen om kulturmöten. Exempelvis har 

militärhistorikern John Keegan hävdat att krig i grunden är ett kulturellt fenomen.57 

Rheinheimer, som studerat renegaten Hark Olufs möte med och hemkomst från Nordafrika, 

utgår från ett identitets- och kulturkonfliktperspektiv. Colley har också visat hur fångar i 

efterhand kunde förstärka antagonismen mellan muslimer och kristna, och framför allt det hot 

den förra ansågs göra mot den senare.58  

Utifrån denna diskussion om konflikt, interaktion och gemenskap måste också hänsyn tas till 

olika ideologiska maktperspektiv (ex. våldsmonopol, statlig disciplinering, propaganda) och 

religiösa doktriner som var närvarande i det karolinska samhället före vår tidsram.59 Under 

frihetstiden kom som bekant detta att förändras när samhället genomgick olika förskjutningar, 

exempelvis när riksdagen etablerades som ny politisk legitimitet där medbrödraskap och tankar 

om samhällskontraktet ersatte tidigare strukturer om undersåtarnas tydliga underordning i det 

hierarkiska systemet. Östlund har också visat hur individen under frihetstiden utvecklades till en 

mer ”aktiv producent” och delaktig i ett ”borgerligt samhälle”. Folkbegreppet förändrades åt en 

sekulariserad och ”mer nationellt avgränsad” betydelse.60 Det har även talats om den 

långsamma, visserligen olinjära, civiliseringsprocessen under denna tid.61 Jonas Nordin har 

beskrivit andra hälften av 1700-talet som en period där nationella idéer utvecklades som ”latent 

ideologi” mot långt gångna föreställningar om en nationell svensk identitet.62 Vi kan därmed 

utgå från att sjömännen till viss del var formade av detta samhälle. 

Vi måste dock komma ihåg att det är möjligt att den maritima yrkesgrupp som 

långdistanshandelns fartygsbesättningar utgjordes av inte nödvändigtvis verkade inom samma 

ram som den övriga befolkningen. Med Habermas definition skulle i så fall deras ”livsvärldar” 

vara delvis åtskilda. De var möjligen den grupp som hade störst möjlighet att frigöra sig från 

                                                
56 Jarrick, Arne, ”Kulturens natur – några utgångspunkter för en syntes om långsiktig kulturell förändring”: 
Historisk Tidskrift 2003:2, s. 228, 246. 
57 Keegan, John, Krig och kultur, Stockholm 2003, s. 45; Burke, Peter, What is Cultural History, Cambridge 2008, 
s. 108. 
58 Colley, s. 109.  
59 Se ex. Ericsson, Peter, Stora nordiska kriget förklarat: Karl XII och det ideologiska tilltalet, Uppsala 2002; 
Marklund, Andreas, ”På fädernas axlar. Faderssymboler, manlighet och patriotisk gemenskap under Stora nordiska 
kriget”: Scandia 2006:1, s. 23, 33. 
60 Östlund, Joachim, Lyckolandet. Maktens legitimering i officiell retorik från stormaktstid till demokratins 
genombrott, Lund 2007, s. 268 f., 271. 
61 Elias, Norbert, Civilisationsteori, del 1: Sedernas historia, Stockholm 1989, s. 26; Jarrick, Arne & Söderberg, 
Johan, Odygd och vanära: Folk och brott i gamla Stockholm, Stockholm 2002, s. 215. 
62 Nordin, Jonas, Ett fattigt men fritt folk: Nationell och politisk självbild i Sverige från sen stormaktstid till slutet av 
frihetstiden, Stockholm/Stehag 2000, s. 449, 453. 
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kulturell och politisk hegemoni samt en av de samhällsgrupper som var mest berest med 

erfarenhet av multikulturella sammansättningar genom sina långa sjöresor och interaktion med 

främmande kulturer.  

1.6.3 Tillämpning av histoire croisée som analytiskt instrument 

Den metod som bildar uppsatsens analytiska instrument är den med global historia tätt knutna 

histoire croisée. Uppsatsen kommer dock inte att strikt följa de riktlinjer som förespråkas av 

metodens grundare Michael Werner och Bénédicte Zimmermann. Men som Silke Neunsinger 

och andra påpekat kan histoire croisée betraktas som en ”hermeneutisk verktygslåda” och få 

studier har hittills gjorts som kan anses vara heltäckande.63 Uppsatsen utgör därmed ett försök 

att förena ett hermeneutiskt globalt perspektiv med empirisk grundforskning och samtidigt 

försöka tillämpa metoden på äldre historia.64  

Histoire croisée etablerades som reaktion mot den ”metodologiska nationalismen” och som 

en kritik mot komparations- och transferanalyser.65 Valet av histoire croisée bygger delvis på 

dess uttalade flexibilitet och förmåga att inbegripa en vidare historisk kontext bestående av 

formationer som kan anses stå i relation till varandra. Inom den makrohistoriska kontexten kan 

därför hänsyn tas till exempelvis globala, kulturella och maritima perspektiv, vilket även är i 

linje med mentalitetshistorikern Lucien Febvres tvärvetenskapliga förhållningssätt.66 Bristen på 

tidigare grundforskning gör också metoden särskilt intressant.  

Histoire croisée fokuserar i grunden på konsubstantiella empiriska överkorsningar med 

studieobjekten.67 Metoden kan betraktas som reflexiv induktion, vilket därmed fastställer att 

uppsatsen kommer att utgå från empiri snarare än teori.68 Metoden förefaller sig även lämplig 

med tanke på ämnets natur, vars komplexitet är i behov av att belysas med olika perspektiv för 

att skapa en meningsfull översikt. Detta kan också anses nödvändigt om syftet är att skapa en 

meningsfull länk mellan de makro- och mikrohistoriska nivåerna, för att delvis förhindra den 

brist på kontextualisering som Carlo Ginzburgs mikrohistoria fått utstå kritik för.69  

Inom historie croisée brukar man tala ett initialt intensivstudium av en begränsad mängd 

empiri, där empati står som centralt moment, och sedan komparation med utvidgning av 

empiribasen. Det betyder stegvis induktion från empirin genom att först utveckla sympatisk 
                                                
63 Neunsinger, Silke, ”Cross-over!: Om komparationer, transferanalyser, historie croisée och den metodologiska 
nationalismens problem”: Historisk tidskrift 2010: 1, s. 17. 
64 Neunsinger; Werner, Michael, Zimmermann, Bénédicte, ”Beyond Comparison: Histoire croisée and the 
challenge of reflexivity”: History and Theory 2006:1, s. 30-50. 
65 Neunsinger, s. 6-8, 17. 
66 Burke, Peter, Annalesskolan – en introduktion, Göteborg 2006, s. 22; Neunsinger, s. 21. 
67 Werner & Zimmermann, s. 30. 
68 Neunsinger, s. 20; Werner & Zimmermann, s. 48-50; Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion: 
Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Lund 2008, s. 55. 
69 Burke 2008, s. 47. 
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introspektion, igenkännande i enskilda fall, som därefter går över i komparation av flera fall. 

Den kan definieras som sammanflätad, eller överkorsad historia, där ömsesidig överföring anses 

ske mellan två eller flera objekt och som kan karakteriseras av att vilja undersöka den historiska 

processens beskaffenhet gällande dessa objekts ömsesidiga påverkan och receptiva 

mekanismer.70 Werner och Zimmermann menar att histoire croisée som tillvägagångssätt inte 

bara analyserar sammanflätningar genom historien, utan också hur denna sammanflätning 

genererar mening inom olika kontexter. Förenklat fokuserar metoden på tre olika nivåer: 

objektet, kontexten där objektet ingår och observatörens förhållande till dem båda, dvs. 

historisering av objekten och kontexten.71 I motsats till komparativ metod och transferanalys 

bygger den på en analysmetod som utgår från flera synvinklar som hela tiden är i rörelse. Detta 

anses fördelaktigt för att undvika snedvridningar och obalanser i historieskrivningen.72 På så vis 

kan metoden undvika ensidigt resultat och hänsyn tas till asymmetrier av olika slag. Mångfalden 

av observationspunkter skapar enligt Werner och Zimmermann automatiskt ett ”ögonblick av 

reflexivitet”, som genom den ständiga diskussionen garanterar en vetenskaplig stringens.73 I 

uppsatsens operationalisering av metoden är det primärt fångarna som utgör objekten. Nästa 

nivå, dvs. kontextualisering av objekten, ska belysas genom att lyfta fram objektens och det 

maritima rummets interaktionsmönster. Den tredje nivån ämnar i uppsatsen att genom reflektiv 

induktion följa uppkomsten av föreställningar kring identitets- och gemenskapsyttringar 

sammanflätad med de tidigare nivåernas resultat. Uppsatsens metod fungerar därmed som 

analytiskt instrument, där uppsatsens disposition i tre avsnitt korresponderar med metodens tre 

nivåer. Det ger också den möjligheten att kontinuerligt reflektera resultatet mot olika teoretiska 

aspekter och tidigare forskning.  

2 Historisk bakgrund 
Följande avsnitt avser att ge en historisk översikt av de skeenden som fångarna och andra för 

uppsatsen viktiga objekt verkade i. Inledningsvis diskuteras den globala och europeiska 

kontexten och därefter den historiska bakgrunden i Marocko. Avslutningsvis ges en 

förklaringsmodell till den svenska närvaron i Marockos närområde under valda tidsperiod. 

                                                
70 Neunsinger, s. 18, 19-21; Alvesson & Skjöldberg, s. 132. 
71 Neunsinger, s. 21; Werner & Zimmermann, s. 32 f., 49. 
72 Neunsinger, s. 19 f. 
73 Neunsinger, s. 20-22; Werner & Zimmermann, s. 48-50. 
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2.1 Den globala arenan 
Den internationella politiken i Europa präglades under 1700-talet av dynastisk och kommersiell 

rivalitet, men också av balanspolitik mot bakgrund av de territoriella och maritima 

stormakternas strävan efter ledarställning. Under perioden försköts maktbalansen i Europa 

alltmer mot dess västra och norra delar, ofta till förmån för de maritimt baserade staterna.74 

Bakgrunden till periodens största militära konflikt, Sjuårskriget, låg i att Preussen år 1741 

erövrat Schlesien från Österrike och alliansernas omkastning under 1750-talet. Oro för Preussens 

vidare ambitioner gjorde att Österrike tillsammans med Sachsen, Frankrike och Ryssland 

bildade ett anfallsförbund mot Preussen, som i sin tur var allierat med Storbritannien-Hannover. 

I föregripande syfte anföll Preussen år 1756 Sachsen och därmed tog konflikten vid som skulle 

få globala proportioner och förändra världens politiska utseende.75 Samma år slöt Sverige och 

Danmark genom franskt initiativ ett avtal om väpnad neutralitet, vilket främst riktades mot 

Storbritanniens angrepp på den neutrala sjöfarten, men övergavs kort därefter till förmån för 

andra intressen.76 Under kriget utnyttjades såväl neutraliteten som krigförande staters 

begränsningar av Sverige för att expandera handeln.77 1756 genomfördes det misslyckade 

revolutionsförsöket i Sverige, vars syfte var att stärka kungamakten. Efter diplomatiska och 

dynastiska intriger anslöt Sverige till anfallsförbundet år 1757, trots goda relationer med 

Preussen, med löften från de allierade som det styrande hattpartiet ansåg fördelaktiga.78 Ur 

svensk synvinkel var kriget ett fullständigt misslyckande när freden slöts i Hamburg 1762 och 

genom freden i Paris 1763 stärktes Storbritanniens maritima maktställning. Sjuårskriget 

påverkade i hög grad regionen kring Marocko där både Portugal och Spanien blev involverade. I 

de komplexa internationella relationerna sökte Storbritannien upprätthålla goda förbindelser med 

Marocko med tanke på Gibraltar, dess vitala bas vid Medelhavets inlopp som erövrats 1704, 

vilken var beroende av införseln av förnödenheter.79 Denna hamnstad var en viktig knutpunkt 

för alla kontakter med Marocko.  

Med anledning av de nordafrikanska staternas angrepp mot den kristna sjöfarten under 1700-

talet försökte flertalet stater, inklusive Sverige, att besvara eller föregripa angreppen med 

krigsförklaringar och sjöexpeditioner, som dock ofta visade sig vara verkningslösa. Även 

                                                
74 Padfield, Peter, Maritime supremacy and the opening of the western mind, New York 1999, s. 5. 
75 Colley, s. 130. 
76 Se Harding, Richard, Sea power and naval warfare, 1650-1830, London 1999, s. 209; Lind, Gunner, ”France and 
her Scandinavian allies”: Scandinavian Journal of History 1983:1 & 4, s. 172. 
77 Müller 2004, s. 109.  
78 Oakley, Stewart P., ”Trade, Peace and the Balance of Power”: red. Göran Rystad, Klaus-R Böhme, Wilhelm M. 
Carlgren, In Quest of Trade and Security: The Baltic in Power Politics, 1500-1990. I: 1500-1890, Lund 1994, s. 242 
f. 
79 Colley, s. 69. 
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maritim diplomati och förhandling av freds- och handelstraktater tillämpades, men dessa visade 

sig bräckliga och krävde ett upprätthållande genom tributer som kunde bli både kostsamma och 

utdragna.80 De europeiska staternas individuella agerande bidrog i hög grad till misslyckandet att 

omedelbart stävja hoten. Det är viktigt att poängtera att det även fanns hundratusentals 

muslimska fångar i kristna stater under tidigmodern tid, bland annat som galärslavar i de 

kungliga flottorna.81 I särställning fanns Malteserriddarna som med religiösa och ekonomiska 

motiv bedrev en renodlad kaparverksamhet.82 Slaveriet var således institutionaliserat i både det 

kristna och muslimska delarna av Medelhavet vid 1700-talets mitt, om än på olika sätt.83  

2.2 Marocko och Maghreb 
Vid 1700-talets mitt var Marocko den starkaste av dessa kaparstater.84 Av samtida européer 

kallades landet Marocko, som härleds till staden Marrakesh, men den inhemska befolkningen 

kallade landet för ”Sultanens land” eller Al-Maghrib al Aqşá (längst västerut).85 I de svenska 

källorna benämns dess regent sultanen för ”kejsare” eller ”kung”. Marockos geografiska läge 

nordväst om Sahara innebar en slutpunkt för flertalet betydelsefulla transsahariska karavanleder. 

Marknadsplatserna fungerade som mellanstation för slav- och guldhandeln från och till områden 

söder om Sahara, Europa och över dar al-Islam.86  I strikt mening särskiljs Marocko från Alger, 

Tunis och Tripoli. När större delen av Maghreb föll för den Osmanska expansionen under tidigt 

1500-tal lyckades Marocko bibehålla sin självständighet. En viktig skillnad var också att de 

kristna fångarna i Marocko betraktades som sultanens egendom medan de i Alger, Tunis och 

Tripoli kunde säljas vidare av kaparna själva och därmed minskade deras möjligheter att återfå 

friheten.87 Geografiskt utgjorde inte heller Marocko en del av det område som av samtida 

européer kallades ”barbariska kusten”, men dess kapningsverksamhet förknippades med de 

övrigas och de utgjorde tillsammans det som i Europa mynnade ut i det mytologiskt betingade 

samlingsnamnen ”Barbareskstaterna” och ”Barbariet”, som lever kvar än idag. I sin helhet är 

begreppen kring invånarna ofta missvisande. Generellt benämndes de som ”morer”, ”turkar” 

eller ”araber”. Det var den allmänna benämningen på alla muslimer och låg även det fast 

förankrat i det europeiska medvetandet.88 

                                                
80 Krëuger, s. II:36; Åmark, s. 761. 
81 Bamford, Paul W., Fighting Ships and Prisons: The Mediterranean Galleys of France in the Age of Louis XIV, 
Minneapolis 1973, s. 138. 
82 Se ex. Wettinger, Godfrey, Slavery in the Islands of Malta and Gozo, ca. 1000-1812, San Gwann 2002. 
83 Jmf. Segal, s. 115. 
84 Müller 2006, s. 188. 
85 Berg 1993, s. 71. 
86 Wright, s. 41-57. 
87 Høst, s. 153ff. 
88 Thomson, s. 11-32. 
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Under den tidiga Alawitedynastins Mulay Ismaïls styre (1672-1727) enades Marocko 

politiskt efter en lång tids splittring men utan det stöd av flertalet berberstammar som tidigare 

sultaner förknippats med. Sultanen upprätthöll sin makt genom ett garde av ofria subsahariska 

afrikaner.89 Perioden präglades av territoriella ambitioner och en viss kulturell och 

utrikespolitiskt blomstring där Marockos position stärktes genom återerövrandet av viktiga 

hamnstäder (Tanger från England 1684 och Larache från Spanien 1689), men också genom att 

öppna landet för europeiska köpmän.90 Kaparverksamheten hade upplevt en högkonjunktur 

sedan 1500-talet och lockade till sig ansenliga mängder europeiska sjömän som konverterade 

och blev renegater. Med deras navigationskunskaper utvidgades angreppen geografiskt. År 1627 

anfölls Vestmannaeyjer på Islands sydkust av Murat Reïs, en holländsk renegat, där omkring 

380 bybor togs tillfånga.91 Fyra år senare, i juni 1631, anfölls kustbyn Baltimore på Irland. Bl.a. 

hamnstaden Salé utvecklades till en multikulturell sammanslutning av människor och dess 

kapare blev under en tid ökända som Sallee rovers. En annan viktig faktor som bidrog till den 

marockanska befolkningens aggressiva kaparverksamhet var Spaniens och Portugals reconquista 

och efterföljande fördrivning och förföljelse av moriscos. Dessa tog sin tillflykt till 

nordafrikanska hamnar och bedrev aggressiva kapningar mot spanska intressen som hämnd. 

Genom att utropa jihád till sjöss, som den marockanska sultanen gjorde, legitimiserades 

angreppen på all kristen sjöfart.92 Konflikten med muslimska ättlingar i Spanien fortsatte in på 

1700-talet. 1726 uppges de sista i Granada ha fördrivits eller assimilerats, men 1728 brändes 

likväl 45 moriscos på bål i Spanien för kätteri.93  

Marocko utvecklades mot en despotisk och politiskt centraliserad stat och uppfattades, till 

skillnad från kaparstaterna i öster, mer som en enhetsstat. Marocko var väl integrerad med 

Europas finansiella nätverk och en kulturell interaktion med invånare från regionens alla hörn. 

Efter Mulay Ismaïls död inträdde ett maktvakuum där flera rivaler och upproriska 

berberstammar försatte landet i förfall och politiskt kaos. 1745-1757 regerade sultanen Abdallah, 

en av sönerna till Mulay Ismaïl, men regenttiden präglades av fortsatta interna maktstrider och 

positioneringar. När Abdallah avled 1757 lyckades en av hans söner, Sidi Muhammed 

(Mohammed Ben Abdallah al-Khatib), konsolidera sin makt och utropas till sultan. Som 

                                                
89 Meyers, Allen R., ”Slave soldiers and State Politics in Early ’Alawi Morocco, 1668-1727”: The International 
Journal of African Historical Studies 1983:1, s. 39-48; se också Pipes, Daniel, Slave soldiers and Islam: The 
genesis of a military system, New Haven 1981, s. 50; Wright, s. 50. 
90 Abun-Nasr, s. 232-234. 
91 Händelsen, kallad tyrkjaránið (turkrånet), satte djupa spår i det isländska medvetandet. Se Helgason, Þhorsteinn, 
”Historical narrative as Collective Therapy: The Case of the Turkish Raid in Iceland”: Scandinavian Journal of 
History 1997:4, s. 276; Kristensen, Jens Riise, Barbariet tur retur, Köpenhamn 2003. 
92 Willis, s. 22 f. 
93 Matar 2009, s. xxi. 
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Muhammed III kom han att regera under perioden 1757-1790.94 År 1750 hade han av sin fader 

blivit utnämnd till underregent (khalīfa) i norra Marocko där hans hov, makhzen, förhöll sig på 

olika orter.95 Vid hans tillträde försökte han nedkämpa konkurrerande fraktioner och den reella 

politiska makten skiftade geografiskt. En viktig anledning till Alawiternas förmåga att 

legitimisera sin ställning var genom släktskap med profeten Muhammed via dennes dotter 

Fāṭimah az-Zahrah.96  Titeln sharīf användes i förhandlingar med europeiska stater. Det är denne 

”kejsare” som de svenska sjömännen var fångna hos 1754-1763. 

Kontakterna mellan Marocko och Sverige var relativt sparsamma fram till mitten av 1700-

talet. Ett antal svenska sjömän var dock fångar i Marocko från 1600-talet och framåt.97 Större 

kontakter med dar al-Islam finner vi om vi blickar österut och kan härledas till Karl XII:s 

vistelse i Osmanska riket och den diplomatiska, kulturella och handelsmässiga kontakt som där 

etablerades. Efter 1737 års handelstraktat bildades Levantinska kompaniet (1738) vars syfte var 

att upprätta en fördelaktig handel och betala de skulder vistelsen ådragit sig med hjälp av 

svenska handelsvaror.98 De tidiga relationerna med Höga Porten var viktiga för Sverige under 

1700-talet, inte minst i relation till andra muslimska stater, men också med den defensivallians 

som slöts 1739 genom de svenska sändebuden Edvard Carleson och Carl Fredrik von Höpken. 

Med utgångspunkt i den svenska legationen förbereddes flertalet forskningsresor under 1700-

talet.99 Detta visar att de tidiga svenska relationerna med dar al-Islam inte enbart rörde sig om 

kommersiella intressen. 

2.3 Sverige och den maritima handeln 
Sverige och Marocko hade vissa historiska och geopolitiska likheter. Braudel har menat att både 

Sverige och de nordafrikanska staterna tillhörde ”förlorarna” på den globala arenan med 

meningen att båda staterna befann sig på tröskeln mellan två världsekonomier, dvs. den rysk-

europeiska och den europeisk-turkiska, samt att den inhemska ekonomin kontrollerades av 

utländska finansiärer. Enligt Braudel fanns ”ingen annan räddning än att ta till våld, aggression 

och krig” för Gustav II Adolfs Sverige och kaparverksamhet för de nordafrikanska staterna.100 

                                                
94 Abun-Nasr, s. 237-240. 
95 Hirschberg, s. 280; Høst 1791, s. 2 f.; Rasmussen, s. 1. 
96 Abun-Nasr, s. 228. 
97 Åtskilliga suppliker från denna tid återfinns i handlingarna: ”Suppliker Promemorior”, Diplomatica Maroccana, 
Handlingar ang. svenska slavar i Marocko, V (Vol. 4), RA.  
98 Eliasson, Henrik, ” Handel och allianser: Sveriges förbindelser med Osmanska riket 1734-1740”: Dragomanen 
2005, s. 51. 
99 Callmer, Christian, In Orientem: Svenskars färder och forskningar i den europeiska och asiatiska Orienten under 
1700-talet, Stockholm 1985, s. 47. 
100 Braudel, Fernand, Civilisationer och kapitalism 1400-1800. Bd. 3, Världens tid, Stockholm 1986, s. 45 f. 
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Likaså kan det sägas att de politiska konstellationerna i sina periferier låg strategiskt till vid 

viktiga sjöfartsleder. Men skillnaderna kan heller inte överskattas.  

Under senare frihetstiden var Sverige, med omkring 1,8 miljoner invånare år 1750, involverat 

i en rad intressanta skeenden som på många sätt var präglade av den förda politiken.101 Stora 

nordiska krigets slut innebar en djupt försvagad kungamakt med övergång till ständervälde och 

ekonomisk återhämtning. Med hattarnas övertagande 1738 inleddes en period med finansiella 

kriser, som löpte från Hattarnas krig 1741-1743 till Pommerska kriget 1757-1762, och som 

avsevärt försämrade statsfinanserna. Detta ansågs skadligt för handeln och när handelsmannen 

Claes Grill inför rikets ledande akademiker under mellankrigstiden år 1749 yrkade på utbyggnad 

av handelsflottan genom nya metoder, oberoende av utländskt inflytande, till ”nytta och förmån 

för riket”, föll det väl in i tidsstämningen.102 De båda krigens misslyckande och det senare 

krigets höga kostnad på 60 miljoner d.s.m. ledde till att hattpartiet försvagades och förlorade 

makten till mösspartiet år 1765 med den så kallade räfsten som följd.103 Kanslipresidenter under 

uppsatsens tidsram var hattpartiets Anders Johan von Höpken (1752-1761) och Claes Ekeblad 

d.y. (1761-1765), båda ytterst aktiva i detta skeende. Trots den politiska oron utmärktes perioden 

av kulturella och vetenskapliga framsteg. Det är under dylika förhållanden som ständerväldets 

representanter manövrerade Sveriges ekonomiska politik för att etablera svenska kommersiella 

intressen och förbättra nationens ekonomiska tillstånd. Handelns möjligheter var också ett 

populärt tema i det offentliga rummet. Den uppsaliensiske astronomen Bengt Ferner var klar 

över de möjligheter som fanns och vad statens ambition borde vara:  

Bruka, kära fädernesland, de förmone, som naturen nedlagt i ditt sköte, belägenhet, hamnar, utrymme och 
alt, som til skeps utredning någonsin hörer. Om dermed vederbörligen hushålles, så skal med GUDs hjelp 
innan kårt ej finnas någon vik i hela verlden, derest Svenska flaggan ej är känd och vördad.104 

Detta hamnar i nytt perspektiv om vi blickar mot Medelhavet. En viktig orsak till handels 

expansion under 1700-talet var Sveriges export av stapelvaror och import av salt. Under 1750-

talet utgjorde järn och stål över 70 % av den totala exporten. Tillsammans med trävaror fick 

dessa en ökad efterfrågan i Sydeuropa.105 Sverige, liksom övriga Norden, saknade naturliga 

saltkällor och hade redan år 1550 skickat svenska fartyg till Lissabon för att köpa salt.106 När 

                                                
101 Statistiska centralbyrån (SCB), Historisk statistik för Sverige del 1: Befolkning 1720-1967, Stockholm 1969, s. 
42. 
102 Grill, Claes, Tal om sjö-fartens nytta och förmån för riket [...] På Kongl. Vetenskaps Academiens Befallning, 
Stockholm 1749, s. 3-18. 
103 Åmark, s. 198, 844. 
104 Ferner, Bengt, Inträdes-tal, om sjö-magt […] På kongl. Vetenskaps Academiens Befallning, Stockholm 1756, s. 
24. 
105 Högberg, Staffan, Utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet: Stapelvaror i svensk export och import 1738-1808, 
Stockholm 1969, s.47-54; Statistiska centralbyrån (SCB), Historisk statistik för Sverige del 3: Utrikeshandel 1732-
1970, Stockholm 1972, s. 126; Müller 2004, s. 103. 
106 Grill, s. 5. 



21 
 

saltberoendet ökade i samband med det lukrativa sillfiskets expansion under 1750-talet sökte sig 

än fler svenska handelsfartyg till Medelhavet i jakt på lägre priser. Ambitionen fanns också att 

det skulle gå att sälja fisken kring Medelhavet, men marknaden för denna kom främst att finnas 

på annan plats.107 I syntethistorisk anda kan vi säga att ljuskällan från Medelhavet mötte sin 

motsvarighet från perifera Norden och blev en del av det större ekonomiska kretslopp som rörde 

sig över den då kända världen.108  

Som ett led i den protektionistiska handelspolitiken infördes produktplakatet 1724. Denna 

syftade bland annat till att stärka den svenska handelsflottan genom att lagstadga att varor som 

salt och järn från utländska hamnar bara fick fraktas av svenska fartyg. Politiken stod inte 

oemotsagd under 1700-talet.109 Det råder delade meningar huruvida denna politik var effektiv 

eller inte, men den belyser det stora intresse som fanns för, och uppenbara tro på, handelns 

betydelse för en nations välstånd. Detta var en primär hållning bland borgerskapet.110 När 

svenska handelsfartyg seglade mot Medelhavet anlöptes ofta flertalet hamnar. De viktigaste 

mellanstationerna utgjorde de södra iberiska knutpunkterna, exempelvis Cadiz, Setúbal och 

Lissabon. Väl framme i Medelhavet kunde fartygen gå i trampfart mellan olika hamnar innan de 

vände hemåt.111 Detta förutsatte att fartygen inte skulle behöva löpa någon risk för kapningar. 

Den 14 november 1754 hade kansli- och kommerskollegierna avstyrkt ett förslag om att inleda 

förhandlingar med Marocko med skälet att det ansågs bli för dyrt. Istället fastställdes genom ett 

riksdagsbeslut 1756 att enbart fartyg som var tillräckligt beväpnade och bemannade fick erhålla 

de sjöpass som krävdes för att bedriva handel i Medelhavet. Även detta ansågs dyrt, men också 

svårt att upprätthålla och upptog lastutrymme.112 När det också visade sig vara ett trubbigt 

instrument och en börda i konkurrensen med bl.a. Danmark och Nederländerna, som båda hade 

avtal med Marocko, beslöt riksdagen år 1761 att inleda fredsförhandlingar. Under perioden 

1754-1763 utfärdades i genomsnitt 153 sjöpass per år till Medelhavet, vilket ger en indikation på 

                                                
107 Carleson, Edvard, Upmuntran til fiskeri-inrättningar i Sverige [...] På Kongl. Vetenskaps Academiens 
Befallning, Stockholm 1749, s. 13. 
108 Müller 2010, s. 13. 
109 Müller 2004, s. 62 f. 
110 Nordin, s. 369. 
111 Högberg, s. 216; Mollat, s. 136. 
112 Broman, Erland (red.), Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce Collegii Circulaire Bref, Angående the til Spanska 
och Medelländska Sjön gående Coopvardie-Fartygs bestyckande och förseende med nödige hand- och andre 
Gewär, samt Ammunitions-persedlar, Stockholm 1755; Krëuger, s. I:119 f.; Westerman, Johan, ”Om Sveriges 
fördelar och svårigheter i sjöfarten, i jämförelse emot andra riken”, Kongl. vetenskaps academiens handlingar för år 
1768. Vol. XXIX, Stockholm 1768, s. 297; angående svårigheterna att upprätthålla bestämmelserna, se Publication, 
Angående the Skiepp som segla förbi Caput Finis Terræ utan at wara försedde med behörige Pasz. Stockholm af 
Kongl. Slotts-Cancelliet then 5 Nov. 1753., Tryckt uti Kongl. tryckeriet., Stockholm 1753. 
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hur många svenska fartyg som passerade Gibraltar sund.113 Exakt hur många som seglade utan 

behörigt sjöpass är dock svårt att veta, men det rörde sig förmodligen om ett mindre antal.  

Vid samma riksdag som beslutat om produktplakatet beslutades också att en tullavgift, extra 

licenten, skulle betalas på import- och exportvaror för att bekosta konvojer, som därmed skulle 

bidra till ett ökat skydd för sjöfarten till Medelhavet. Inkomsterna från denna avgift samlades i 

konvojkassan, som också skulle stå för friköpandet av svenska fångar i Nordafrika och 

omkostnaderna i samband med fredsförhandlingarna med kaparstaterna. För att organisera detta 

bildades konvojkommissariatet. Inkomsterna till konvojkassan var dock sällan tillräckliga och 

avgifterna höjdes vid ett flertal tillfällen under 1700-talet.114 För att få ytterligare resurser till 

friköpningarna utfärdades instruktioner om att kollektmedel skulle användas och samlas i en 

kollektfond.115 1726 utgick exempelvis en instruktion om att kollekter skulle insamlas i svenska 

kyrkor fyra gånger per år.116 Med dessa nyheter över predikstolarna fick sannolikt de småskaliga 

bysamhällena runt om i riket att närma sig de drabbades verklighet och därmed dela ett 

kollektivt ansvar.117 Att kollekter användes för att bidra till friköpningar visar också att det 

statliga engagemanget för individens säkert som fanns för att hjälpa de undersåtar som befann 

sig i nöd.118 Åmark har påpekat svårigheterna i att få en rimlig översikt över hur friköpandet av 

fångar i praktiken gick till ur statsfinansiellt perspektiv. Huvuddelen av konvojkommissariatets 

utgifter gick till utrustande av konvojer och örlogsexpeditioner och han menar att friköpningar i 

Nordafrika inte ”kunde anses tillhöra dess egentliga uppdrag”.119 Genom att studera dessa 

räkenskaper kan vi dock få en rimlig uppfattning om hur stora summor som användes till 

friköpningar av fångar. Åmark uppger att fordringen på statskassan för friköpandet av fångar i 

Nordafrika uppgick till 442 613 d.s.m. år 1765.120 Krëugers äldre sammanställningar, som skiljer 

sig från Åmarks, visar att den marockanska friköpningskostnaden för konvojkommissariatet 

uppgick till motsvarande 11 692 riksdaler (specie) 1755 och 127 743,41 riksdaler 1780 (1856 års 

penningvärde). Summorna utgör bara en ytterst liten del av de totala utgifterna för Marocko 

                                                
113 Müller 2004, s. 236; Krëuger, s. II:8. Sjöpassen kallades vanligen ”algeriska” eller ”turkiska” och var stadgade 
enligt 1730 års reglemente och gällde de stater Sverige slutit freds- och handelstraktat med. Varje pass var delat i 
två delar. Den ena delen skulle medföras på fartyget och den andra finnas i respektive nordafrikansk stat för att vid 
behov kunna passas ihop och därmed fastställa dess giltighet. Passen utfärdades av kommerskollegium inför varje 
resa och ämnade bevisa fartygets nationalitet och förhindra missbruk. Se appendix 4. II. 
114 Müller 2004, s. 66; Åmark, s. 753-776. 
115 Ekegård, Einar, Studier i svensk handelspolitik under den tidigare frihetstiden, Uppsala 1924, s. 222, 310, 353; 
Krëuger, s. II:27. 
116 Müller 2004, s. 68. 
117 Angående diskussionen kring en sådan kollekt för skepparen Johan Wiebe år 1728, se Brev från Thorbern 
Bierchenius till Haraldus Ullenius 1728 (Brev nr. 149), Knösiska samlingen, LSB. 
118 Östlund 2010b. 
119 Åmark, s. 766. 
120 Åmark, s. 766. 
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under de 85 år som Krëuger beräknat.121 En summa för friköpningar som inte tycks ha belastats 

konvojkommissariatet är den utgift Ekeblad redovisade inför kanslirådet 1764 som utgjorde 

93 480 d.s.m. för perioden 1755-1760.122 Genomsnittslönen för en hantlangare i Stockholm år 

1765 var 3,0 d.k.m. per dag.123 Åmarks siffror ovan motsvarar över 442 000 dagslöner.124  

Den svenska diplomatiska representationen i Medelhavet sträcker sig tillbaka till 1400-talets 

beskickningar i Rom. I sydvästra Europa fanns avlönade kunskapare under Erik XIV regenttid 

och under 1600-talet fanns avlönade agenter och en residentpost i Lissabon. Anledningen till 

detta var att skydda svensk sjöfart under pågående krig och övervaka de handelsmöjligheter som 

uppstod när Portugals marknad öppnades 1641.125  Som ett led i den ekonomiska politiken 

etablerades ett flertal konsulat i viktiga hamnstäder under 1700-talet. Müller har menat att det 

var nödvändigt pga. den kommersiella kulturen och att Sverige inte hade några handelsnätverk i 

regionen. För ändamålet utsågs konsuler av både svensk och utländsk härkomst och de kunde 

representera fler än en stat. Vid utnämnandet, som gjordes av kommerskollegium, ansågs det 

viktigt att de hade tidigare erfarenhet och ett socialt nätverk i området. Vidare har Müller 

konstaterat att konsulaten kan delas in i två kategorier med olika status och funktioner. En 

kategori utgjordes av oavlönade hederskonsuler i Sydeuropa vars uppgifter var att främja 

Sveriges kommersiella intressen samtidigt som de bedrev egna inkomstbringande verksamheter. 

Förutom Lissabon hade dessa begränsade diplomatiska funktioner. Den andra kategorin 

utgjordes av de konsulat som etablerades i Nordafrika och Osmanska riket. Dessa konsulat hade 

primärt diplomatiska funktioner och rapporterade löpande till kommerskollegium. Müller hävdar 

också att den svenska handeln var så liten i dessa stater att de var tvungna att avlönas eftersom 

de inte kunde bedriva en inkomstdrivande verksamhet eller få den provision som konsuler fick 

på andra orter. Som tidigare nämnts betalades deras lön av konvojkommissariatet. Detta 

samband, menar Müller, tyder på att konsulernas främsta uppgift bestod i att verka för sjöfartens 

skydd.126  Östlund har också betonat den psykologiska effekt som konsulernas närvaro i 

regionen bör ha haft på fångarna jämfört med tidigare.127 Genom att inte upprätta permanenta 

ambassader markerade därmed de europeiska staterna att representationen inte var en del av det 

europeiska statssystemet. De svenska konsulaten i Alger, Tunis och Tripoli upprättades efter 

                                                
121 Krëuger, s. I:2, II:24-27. Den totala kostnaden har av Krëuger beräknats till ~3,3 milj. rdr. specie (1856). 
122 Krëuger, s. I:119. 
123 Avser sommarlön: <http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Monetar_hist/Wages1540_1850.xls> 
(2011-04-16) 
124 1 327 839 d.k.m. < http://www.historia.se/Jamforelsepris.htm> (2011-04-16) 
125 Tunberg, Sven, m.fl., Den svenska utrikesförvaltningens historia, red. S. Tunberg, C.-F. Palmstierna, A. Munthe, 
A. Forssell, T. Gihl & N. G. Wollin, Uppsala 1935, s. 18, 37, 144, 147. 
126 Müller 2006, s. 188 f., 192. 
127 Östlund 2010b, s. 157. 
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respektive fredsavtal åren 1729, 1737 och 1741.128 Konsulatet i Marocko etablerades först 1764-

1765, men dess verksamhet kan anses ha påbörjats 1761.129 Från vår tidsrams början 1754 fram 

till 1761 tillvaratogs angelägna frågor som berörde svenska intressen i Marocko av närliggande 

konsulära representanter, men bara med begränsad förmåga. De som kom att få störst betydelse 

ur fångarnas perspektiv var Jakob Martin Bellman, svensk konsul i Cadiz (1744-1766), och 

George Logie, svensk konsul i Alger (1730-1758), samt från år 1761 de svenska förhandlarna 

med Marocko, bankkommissarien Peter Christian Wulf och sekreteraren Johan Magnus 

Wennström. Även den svenske konsuln i Lissabon Arved Arfwedson var verksam i denna 

maritima förbindelselänk fram till hans avsked 1756.130 

3 Undersökning och analys 
3.1 Presentation av objekten 
De uppgifter som bildat utgångspunkt för att kartlägga objekten har återfunnits i Krëugers och 

Bergs texter.131 Tyvärr är uppgifterna knapphändiga, osammanhängande och i viss mån 

motstridiga. Kartläggningen har därför genomförts genom omfattande insamling av 

fragmentariska uppgifter i DM, genom bl.a. lokalisering av namnteckningar. Identifieringens 

fokus har varit att fastställa fångarnas identitet, deras fartygstillhörighet, omständigheterna kring 

kapningarna, vilken tid de befann sig i fångenskap, vistelseort och relevant information för den 

fortsatta analysen. Uppgifterna återfinns i sammandrag i appendix 3.  

Ett inledande problem när det gäller att fastställa antalet fångar är att en till synes stor del 

svenska sjömän tjänstgjorde under främmande makts flagg. Varje stat friköpte normalt sett bara 

sina egna undersåtar och enstaka sjömän kunde därmed stå inför en lång fångenskap, i synnerhet 

om de var ”osynliga” för svenska konsuler.132 En uppgift gör gällande att det under 1750-talets 

mitt befann sig 2 000 svenska sjömän på nederländska fartyg.133 En kunglig förordning år 1748 

meddelade att ”hwilken Swensk Undersåte under främmande flagg, råkar blifwa upbragt och 

fången, thensamme har at skylla sig sielf, om han icke hos Rederiet, uti hwilkets tienst han 

blifwit brukad, förut en fri utlösen sig förbehållit”. Denna instruktion tjänade som varning för 

sjömän att gå i utländsk tjänst då de inte ”utan mycken swårighet” kunde få hjälp om de blev 

                                                
128 Rydberg, Olof Simon & Boëthius, Bertil (red.), Sverges traktater med främmande magter jemte andra dit 
hörande handlingar. Åttonde delen 1723-1771, Stockholm 1922, s. 931, 946; Müller 2004, s. 231. 
129 Krëuger, s. I:222; Müller 2004, s. 42. 
130 Simonsson, Ivar, Svenskt biografiskt lexikon. Bd 2, red. Bertil Boëthius, Stockholm 1920, s. 160 
131 Krëuger, s. I:119, 125; Berg 1757. 
132 Östlund 2010b, s. 150. 
133 Brelin, Johan, En äfventyrlig resa til och ifrån Ost-Indien, Södra America och en del af Europa åren 1755, 56 
och 57, Stockholm 1973, s. 133. 
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kapade.134 Förordningen visar också hur utvecklat friköpningssystemet var som inkluderade 

försäkringar. Ämbetsmannen Edvard Carleson, som var djupt involverad i hattarnas ekonomiska 

politik och som själv genomfört flera resor i Medelhavet, uttryckte följande oro för svenska 

sjömän i utländsk tjänst: 

Våre Vikingars och Vikväringars härnadsfärder och sjöresor äro mer än bekante. At de Svenske i senare tider 
och in til denne dag, äro så gode Sjömän, som något annat folkslag, det vet hvar man och det vitnar dagliga 
förfaranheten. Huru mån man är i andre länder, hvarest sjöfart idkas, at få Svenskt sjöfolk, det ser nogsamt 
en hvar som reser på främmande orter, och förtryter det ofta en rättsint Svensk, at se tusende tals käcke 
Landsmän gå årligen utur riket til at plöga sjön åt främmande.135 

Med historiska paralleller betvivlar inte Carleson sjömännens duglighet, men för staten låg det 

ett intresse i att behålla sjömännen inom landets handelsflotta. Det fanns också en oro för att 

svenska sjömän under kriget skulle lockas utomlands av bättre löner och i en kungörelse 1756 

utlovades till och med att alla svenska undersåtar som olovligen lämnat Sverige fritt skulle få 

återkomma.136 Även om antalet sjömän i utländsk tjänst utmålas som stort kan det vara 

överdrivna siffror, men det kan inte hållas för osannolikt att svenska undersåtar exempelvis 

fanns bland de nitton danska fartyg som kapades av algerier åren 1716-1754.137 Så sent som 

1810 uppges att en viss “Nicholas, a Swede” ha ingått i besättningen på ett amerikanskt fartyg 

som förolyckades vid Marockos kust och som sedan försattes i slaveri och fördes till 

Timbuktu.138 Detta tyder på att det fanns en relativt stor mängd svenska sjömän i Medelhavsfart 

på både svenska och utländska fartyg. De fångar som kommer att redovisas nedan är från 

svenskflaggade fartyg, men det är således inte osannolikt att det fanns fångar som inte tillhörde 

de redovisade besättningarna.  

Inledningsvis ska vi närma oss Krëugers uppgifter som uppger att två svenska fartyg kapades 

1754 med en sammanlagd besättning på 17 man under befäl av kaptenen ”Hugo Weili”.139 

Vidare uppges att två man, kaptenen ”Bierdumpel” och styrmannen ”Arendahl” friköptes 1760 

med hjälp av konsul Logie. Redogörelsen fortsätter med att konsul Bellman i december 1762, 

genom ombud i Tetuan och Rabat, redovisat friköpningen av sju besättningar. Det uppges att 

utbetalningarna för dessa missköttes eller missförstods av de inblandande (Bellman, Logie eller 

eventuellt kanslirådet i Sverige), och därför inte blev ”utanordnade förr än uti 1780 års 

räkenskaper”, varmed utbetalningarna dröjde till 1792.140 Den långa fångenskap som detta 

                                                
134 Publication, Angående The Swenske Siömäns utlösen, som under främmande Flagg blifwa fångne. Stockholm af 
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137 Rheinheimer, Martin, ”From Amrum to Algiers and Back: The Reintegration of a Renegade in the Eighteenth 
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139 Krëuger, s. I:118. 
140 Krëuger, s. I:119. 



26 
 

innebar minskade enligt Krëuger antalet fångar från 72 till 49 och de bortfallna uppges ha avlidit 

eller rymt. Uppgifterna som här anges och återges i förenklad form bildar en viktig 

utgångspunkt, men är osammanhängande och kryptiska. Vi kan utifrån Krëugers uppgifter anta 

att tre fartygsbesättningar friköptes före mars 1759 och att det fanns sju besättningar kvar efter 

denna tidpunkt och att de befann sig i fångenskap till 1792.141 Presentationen av objekten 

kommer därför inledningsvis att bestå av de fartyg som kapades 1754, nämligen Concordia och 

Merkurius.  

3.1.1 Preludium: 1754-1756 

Skeppet Concordia från Kalmar, lastat med styckegods från Marseille till Hamburg, kapades 

omkring 13 mil ostnordost om Kap Spartel den 9 juli 1754. Besättningen gav upp utan strid och 

fördes under sex dagars släptåg till Tanger där de fängslades. Enligt skepparen Hugo Weili 

bestod besättningen av 11 man, inberäknat en dansk timmerman - Jakob Baur från Aabenraa - 

som tagit tjänst ombord i Marseille.142 Besättningen fördes till Tetuan där de anlände den 21 

juli.143 Det andra fartyget som kapades 1754 var galeasen Merkurius från Stockholm som med 8 

mans besättning hade lämnat Stockholm den 4 maj. Skeppare ombord var Marcus Berg. I Dublin 

byttes lasten ut mot hudar som skulle fraktas till Neapel. Under den fortsatta resan tvingades 

fartyget söka skyddshamn på grund av oväder, men kunde sedan fortsätta och nådde den 23 

augusti Spaniens sydostkust där de i stiltje blev angripna av en tetuansk galär. Även Merkurius 

gav upp utan strid då detta syntes lönlöst med tanke på styrkeförhållandena. Den 29 augusti 

spärrades de in i fångkvarteren tillsammans med Concordias besättning.144 

Den 21 september 1754 samlades en större grupp fångar av olika nationaliteter i Tetuan för 

att flyttas till Fès. I samband med detta blandades och skildes de svenska fångarna åt. Behovet 

av kunniga skeppshantverkare var stort i hamnstaden och fångarna blev erbjudna att stanna och 

arbeta med fartygen istället för att flyttas till arbetsläger i Fès. Berg uppger inledningsvis att tre 

timmermän från de båda fartygen stannade i Tetuan för att arbeta. De var Eskil Jonsson, Olof 

Hedlund och danske Baur. Även Weili, som utgav sig för att vara timmerman, valde att stanna. 

Ytterligare två sjömän valde sedermera samma möjlighet, för att kalfatra fartyg, nämligen 

matrosen Peter Brun från Concordia och skeppskocken Thomas Hellberg från Merkurius. 

Därmed kom 13 besättningsmän att föras till Fès och 6 stannade för att arbeta och om möjligt 

                                                
141 Krëuger, s. I:125. 
142 Brev från Weili till Logie 24/7 1754, Diplomatica Maroccana, Svensk sjöfolks utlösande ur slaveriet, X (Vol. 6), 
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förbättra sin situation i Tetuan. Det är troligt, utifrån källmaterialets handlingar, att de två 

grupperna höll ihop på respektive orter.145 

Bellmans räkenskaper gör gällande att mindre summor betalades ut till Weili och fyra man 

från 1754 fram till den 23 juli 1756.146 Detta skulle innebära att den danske undersåten Baur inte 

erhöll några pengar från Bellman tillsammans med de övriga. Liknande summor betalades ut via 

ombud till Bergs grupp i Fès. Den 23 december 1754 avled Concordias matros Sven Stille i Fès 

efter ett par månaders sjukdom. Han var i då 30-årsåldern och hemmahörande i Kalmar med 

hustru och barn. En sörjande Berg med flera begravde honom utanför staden på en anvisad plats 

för kristna, dit de hade burit honom på en provisorisk bår. En månad senare, den 23 januari 

1755, avled Concordias 15-årige kajutvakt Gustaf Lambrecht av vattusot. Denne var son till den 

tidigare kyrkoherden i Kalmar stift Petrus Gustavi Lambrecht (1706-1752).147  

I början av augusti 1755 fick fångarna i Fès besked från Weili, som i sin tur fått en skrivelse 

från Bellman i Cadiz, att Kungl. Maj:t beslutat om friköpning av Concordias och Merkurius 

besättningar. Den efterföljande tiden präglades enligt Berg av glädje över beskedet, men också 

av en svår och spänd väntan på nya besked. Detta varade till den 17 september då den kristna 

guvernören i Tetuan, kallad ”Lucas”, skrev till sultanen i Fès och berättade att lösen inkommit 

för de svenska och franska fångarna, totalt 20 stycken, vilket alltså inte inbegrep de i Tetuan 

fånga svenskarna. Deras friköpning skedde dock parallellt. Tiden som följde präglades helt och 

hållet av komplicerade förvecklingar där aktörers egenintresse styrde utvecklingen. Det var 

framförallt ombuden, caïder och sultanen och hans närmaste omkrets som hade skäl att förlänga 

fångenskapen. Sultanen blandade medvetet eller omedvetet ihop de svenska fångarna med de 

franska för att förhala frigivningen. Trots att de svenska fångarna i Fès enligt Berg vid denna tid 

var vid gott mod präglas tiden av svår utsatthet.148 De hade inte mottagit någon underrättelse 

hemifrån och var heller inte säkra på om deras egna brev kommit fram. Sjukdom och 

decimeringen av fångarna förvärrade säkerligen den upplevda situationen. Fångarna i Tetuan, 

pga. dess geografiska läge, hade bättre underrättelser utifrån. Mot slutet av september insjuknade 

åter flera av de svenska fångarna i feber. Berg hade också blivit dålig, liksom Merkurius styrman 

Cornelius Helm och dess kajutvakt/kocksmat Hans Eriksson Lund. Den 1 december 1756 fick 

Berg ett brev från konsul Bellman som berättade att friköpningen verkligen varit bestämd sedan 

ett år tillbaka och att lösensumman hade remitterats till ombud i Tetuan. Efter detta skrev Berg 

en supplik till sultanen å fångarnas vägnar, med Helm som sändebud, där han bad om att de 
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skulle få resa hem eftersom friköpningssumman enligt besked stod tillgänglig. För att driva det 

längre förklarade han också att Sverige låg långt borta och ”at wår Nation aldrig tilfogar honom 

något ondt”. Sultanen ska med detta ha svarat ”Bono svecus”, i det lingua franca som talades i 

regionen, och gått med på kraven med den passusen att han behövde invänta en kurir från 

Tetuan.149 Julen passerades, som de fick tillåtelse att fira, och de svenska fångarna levde i 

enkelhet i skuggan av flera interna oroligheter i landet.  

Fortsättningsvis är det guvernören i Tetuan, Lucas, som driver på förhandlingarna om att 

frige svenskarna och hade sannolikt personligt intresse för detta. Ombuden gjorde dock inget för 

att påskynda förloppet. Korrespondensen mellan Fès och Tetuan var dessutom osäker pga. 

berberöverfall. Trots detta fick Berg vetskap, via den judiske köpmannen Jakob Ferrares i 

Gibraltar, att Weili och de fyra övriga svenskarna i Tetuan (Hellberg, Jonsson, Hedlund och 

Brun) hade blivit frigivna och den 10 februari lämnat Gibraltar för Cadiz. De hade blivit frigivna 

utan sultanens direkta godkänning. Förväxlingar mellan sultanen, guvernör Lucas och sultanens 

minister ”Blemori” fördröjde nu processen ytterligare. I detta hamnade de kvarvarande svenska 

sjömännen uppenbart i en svår situation.150 

Den 11 maj 1756 kom beskedet de återstående svenska fångarna väntade på. Det dröjde dock 

till den 23 juli innan frigivningen verkställdes. Samtliga 166 kristna fångar i Fès samlades då 

nationsvis utanför sultanens residens. Därefter följde en inräkning, utförd av två judiska tjänare, 

och en till synes godtycklig selektionsprocess tog vid över vilka som skulle få lämna 

fångenskapen. Sultanen ville inte frige fler än utlovat. När sultanen fick se de två yngsta 

svenskarna, Hans Eriksson Lund och Marcus Österman från Merkurius, beordrades de att gå och 

passa på slottsportarna där redan ett par utvalda spanska pojkar befann sig. Berg och övriga 

besättningsmedlemmar från Concordia och Merkurius frigavs dock med denna ceremoni, men 

det kom att dröja ytterligare en tid innan de fick lämna Marocko och under denna tid uttrycker 

Berg en konsekvent oro för de kvarhållna pojkarna. På morgonen den 24 juli inleddes dock 

färden norrut och den 28 juli slog de läger två mil utanför Tetuan. Vid intåget i staden möttes de 

av argsinta anhöriga till fångna marockaner i Cadiz. Fångarna fängslades vid ankomsten i 

mazmorran, ett underjordiskt fängelse med gamla traditioner, och inte heller vid detta sena 

tillfälle verkar det ha funnits någon klarhet i frigivningen. Enligt Berg förhalade ombuden 

processen ytterligare och hävdade att skulden låg hos Bellman i Cadiz. Den 3 augusti fick dock 

Berg besked från ett av ombuden, Demetri Colletti, som kommit från Gibraltar, att han hade fått 

de pengar som skulle användas till friköpningen. Några ur den lokala muslimska befolkningen 
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hade då övertalat Colletti att skriva till Bellman för att försöka frige marockanerna i Cadiz och 

byta ut dem ”man för man” mot svenskarna. Detta retade upp Berg som konfronterade Colletti, 

men utan verkan. Däremot släpptes samtliga ut ur mazmorran och kunde gå fritt. Den 24 augusti 

kom det definitiva beskedet från Bellman som berättade att förhandlingen var färdig och att de 

var fria att ta sig till Gibraltar med en väntande dansk snau. Detta ombesörjdes av Colletti. På 

kvällen den 6 september gick de nio sjömännen i land på kajen i Gibraltar och de hade därmed 

lämnat en över två år lång fångenskap bakom sig. Ett par veckor senare träffade de konsul 

Bellman i Cadiz som hjälpte dem med tillfällig bostad och förplägnad innan de skulle resa 

vidare med ett nederländskt fartyg till Texel och Amsterdam.151 

Den grupp som hade blivit friköpt med Weili lyckades av allt att döma komma hem, förutom 

den ogifta timmermannen Olof Hedlund som i handlingarna uppges ha omkommit i sjön mellan 

Gibraltar och Cadiz under resan med det nederländska örlogsfartyget Zuyleneldt. Under denna 

resa ingick dessutom bara Weili, Hedlund, Hedberg och Brun. Var Jonsson tagit vägen är okänt. 

De övriga fick passage ombord på ett fartyg till Amsterdam som fördes av en kapten ”Speet”. 

Dansken Baur kom efter från Tetuan i april genom den danske faktorn i Safis (Butlers) försorg. 

Räkningarna för dennes uppehåll betalades av Bellman, separat från de övriga.152 Weilis 

erfarenheter med kapare kom dock att fortsätta. Under en resa i Medelhavet 1758 blev hans 

fartyg åter igen angripet, denna gång av en kapare från Smyrna, men lyckades undkomma ännu 

en fångenskap.153 

Berg återvände till Stockholm. Under resan från Amsterdam, där han först hade ordnat 

transport åt de andra, slog han följe med bland andra Johan Brelin som även omnämner detta i 

sin publicerade reseberättelse.154 Berg kom hem den 28 april 1757. De övriga anlände den 19 

maj.155 Av Concordias och Mercurius besättningar på totalt 19 man hade därmed minst 13 

kommit hem. I fångenskapen dog Gustaf Lambrecht och Sven Stille av sjukdom. Hedlund 

omkom i sjön och Jonssons öde är okänt. Kvar i fångenskapen fanns Hans Eriksson Lund och 

Marcus Österman. 

Hemkomsten väckte stor uppståndelse och de forna besättningarna fick audiens hos alla rikets 

höga instanser, men för Berg var hemkomsten också förknippad med sorg då hans hustru avlidit 

                                                
151 Berg 1757, s. 64, 74-88; Clissold, Stephen, The Barbary Slaves, New York 1992, s. 64; Konsuln J.M. Bellmans i 
Cadiz räkenskaper för slavars utlösande, Diplomatica Maroccana, Handlingar ang. svenska slavar i Marocko, V 
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152 Konsuln J.M. Bellmans i Cadiz räkenskaper för slavars utlösande, Diplomatica Maroccana, Handlingar ang. 
svenska slavar i Marocko, V (Vol. 4), RA. 
153 Brev från Logie till Alströmer, 16/3 1759, Diplomatica Marrocana, Svensk sjöfolks utlösande ur slaveriet, X 
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under hans frånvaro.156 Berg dog 1761, fyra år efter att hans berättelse blev utgiven. Denna 

publicerades relativt kort tid efter hemkomsten och flera detaljer i berättelsen tyder på att han 

fört anteckningar. Den kronologiska berättelsen avslutas med att Berg beskriver hur han hemma 

i Stockholm ändå skattade sin lycka, men fruktade nyheter från Medelhavet: 

Den dagen ware fiärran ifrån Swea och det ögnableck blifwe ewigt osynligt, på hwilcket en så beklagelig 
Tidning inlupo, at någon Swensk undersåte, intagit ibland Barbarer, det ömkanswärda ställe, som Allmagten 
oss så besynnerligen frälsat ifrån!157 

Detta utdrag visar att det redan under 1757 skett nya kapningar av svenska fartyg utanför 

Marockos kust. Eftersom Krëuger, i samband med 1755 års kryssningsexpedition till Marocko, 

skriver att kapare där ”redan uppbragt åtskillige Svenska handelsfartyg”, kan vi inte med 

säkerhet säga att det endast rörde sig om två fartyg under perioden 1754-1756.158 Däremot finns 

en tidningsnotis som berättar att en svensk hukert förd av skepparen Casper Blassert blev 

angripen av en saletinsk schebeck vid ”St. Lucas” den 3 april 1756. Efter en två timmar lång 

strid ska dock kaparna ha gett sig av och fartyget och besättningen ska ha klarat sig utan större 

skador. Intressant är att notisen påtalar att hukerten fått slut på ammunition och hänvisar till den 

förordning som tidigare utfästs, att alla fartyg avkrävdes att bära tillräcklig ammunition.159 

Handlingarna visar att Hans Eriksson Lund och Marcus Österman levde 1759 och hade fått 

kontinuerligt underhåll genom ombuden Colletti och George Patissiati från den 16 oktober 1756. 

De var kvar i Fès åtminstone till den 26 februari 1757.160 De skulle dock få sällskap av ett flertal 

besättningar under 1757. För att undersöka de kapningar som Berg omnämner är vi i större 

omfattning beroende av att studera fragmentariska uppgifter i källmaterialet. 

3.1.2 Kapningarna intensifieras: 1757 

Sommaren var den årstid som traditionellt utgjorde ”kapningssäsongen” i Marocko.161 År 1757 

ökade antalet kapningar mot svenska fartyg och det finns säkerställda uppgifter om att sex 

besättningar tillfångatogs under denna tid. 

Galeasen Vigilanti från Åbo kapades förmodligen i slutet av maj 1757. Fartyget fördes av 

skepparen Jan Henrik Meij, styrmannen Peter Melén och sju mans besättning och hade utgått 

från Marseille till Hamburg. Angreppet kom från en tetuansk galliot beväpnad med två kanoner 

och fyra mindre pjäser och 85 mans besättning. Trots det numerära underläget beslutade Meij att 

försvara fartyget. Under striden dödades timmermannen medan Meij, Melén och två matroser 
                                                
156 Berg 1757, s. 100-102. 
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159 Stockholms Post-tidningar, ”Notificationer”, Nr. 44, 3 juni 1756. 
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svenska slavar i Marocko, V (Vol. 4), RA. 
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sårades svårt. Besättningen kom till Tetuan den 2 juni.162 Styrmannen Melén (1733-1803) råkade 

ut för speciella bekymmer i fångenskapen, vilket vi får anledning att återkomma till. Enligt 

Bellmans räkenskaper betalades en summa pengar till Meij via en viss Walther, den 20 oktober 

1757. Underhåll betalades sedan ut till besättningen via Meij av Colletti och Patissiati (Tetuan) 

från december 1757 till augusti 1758, och av Butler (Safi) mellan den 27 oktober 1758 och 31 

januari 1759. Den 5 april 1759 mottog enbart Melén underhåll från Butler, medan delar ur 

besättningen tillsammans med andra svenskar under två månader mottog underhåll från Butler i 

Safi 1760.163 

Skeppet Hazarden, som kapades den 27 juni 1757, var hemmahörande i Norrköping och hade 

seglat från Sverige mot Marseille 1756. Skeppare ombord var borgaren i Stralsund Emanuel 

Bierdumpel och besättningen bestod av styrmannen Johann Zeck, skepparens son Baltzar 

Bierdumpel och elva besättningsmän. Mellan december 1757 och april 1759 mottog 

besättningen via Bierdumpel och Zeck underhåll från Colletti och Patissiati (Tetuan) samt Butler 

(Safi). I mars 1760 har troligen skepparen Bierdumpel lämnat fångenskapen då endast sonen 

Baltzar och Zeck står som mottagare tillsammans med delar av andra besättningar som mottagit 

underhåll vid samma tillfällen under två månaders tid, daterade i Safi den 6 mars 1760. Att 

också Zeck friköptes visar ett brev från denne daterat i Gibraltar 1761 och en ansökan om gratial 

för fartygets besättning daterad 1763 och skriven efter hemkomsten. Den senare är besvarad av 

bl.a. Norrköpings borgmästare.164 Delar av besättningen måste därför ha återvänt till Sverige.  

Enigheten var hemmahörande i Uddevalla och ägdes av handelsmannen Kock. Skeppare var 

Hans Holst och fartyget är med 19 mans besättning det i besättningsantal största som kapades 

under perioden. Enligt Bellmans räkenskaper betalade den franske köpmannen Cabanis en 

summa pengar till Holst med besättning i Marocko den 9 augusti 1757. För besättningens 

räkning var det Holst och styrmannen Johan Tärnström som mottog underhåll under perioden 11 

december 1757 till 4 april 1759 av Butler, Colletti och Patissiati. Den 6 mars 1760 mottogs 

dessutom underhåll från Butler i Safi. Holst och elva sjömän friköptes sannolikt under 1761. Det 

finns en räkning över omkostnaderna i samband med deras transport till Gibraltar och Cadiz med 

den danska snauen Stadt Königsberg, ställda från den 10 maj till 23 juni. Det specificeras på 

annan plats att det vid denna tid tillkom tre fångar, nämligen Mattias Moback (Greve Axel 
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Fersen), Johan Andersson Holm och Jan Meyer (Enigheten), som också hade friköpts.165 Det 

finns också uppgifter i ministerialböcker som styrker att åtminstone delar av Enighetens 

besättning kom tillbaka till Uddevalla.  

Skeppet Greve Axel Fersen, hemmahörande i Stockholm, kapades under en resa mellan 

London och Livorno under försommaren 1757 och fördes till Salé.166 Besättningen bestod av 

skepparen Fabian Ström med tretton man. Fem av dessa uppges vara ”i sjön olyckeligen 

omkomna”. Enligt Bellmans räkenskaper betalade Cabanis en summa pengar till Ström med 

besättning i Marocko i oktober 1757 och under 1758 utbetalades underhåll tillsammans med 

Holsts besättning.  En notis från den 3 april 1759 tyder på att skepparen Ström avlidit då delar av 

besättningen beskriver honom som ”i herranom afsomnad”. Hans namn upphör också med detta 

att förekomma i handlingarna. I dessa uppgifter framgår dock att Marcus Österman befunnit sig 

tillsammans med Greve Axel Fersens och Enighetens besättningar.167 

Det kapade skeppet ”Concordia” var också från Stockholm. Det finns två uppgifter som 

styrker att detta fartyg med Jonas Inlander som skeppare och 12 mans besättning verkligen hade 

samma namn som Weilis fartyg. Uppgifter om Inlander som person är frekventa, men vilka som 

ingick i besättningen är oklart. Dess styrman var troligtvis den förut nämnde Andreas 

Aspendahl. Denne friköptes med Bierdumpel i mars 1760. Fartyget blev kapat före den 10 

oktober 1757 då Cabanis betalade ut en summa till Inlander vars räkning sedan skickades till 

Bellman. Inlander med besättning befann sig under stora delar av fångenskapen i Salé och från 

Colletti och Patissiati i Tetuan mottog Inlander underhåll vid minst två tillfällen i december 

1757. Liknande summor har sedan betalats ut till Inlander månadsvis mellan den 4 april och den 

19 augusti 1758 av Colletti och Patissiati, vilka uppges vara den ”holländske konsuln i Tetuan”. 

Även Butler betalade ut pengar till Inlander i Salé. Därefter är det troligt att Inlander genom 

Butlers försorg reste till Cadiz. Tillbaka i Salé mottog Inlander för besättningens räkning 

underhåll från Butler mellan den 1 oktober och den 5 januari 1759.168  

Konkreta bevis för skeppet Victorias kapning finns först den 17 oktober 1757 då en skrivelse 

angående kapningen skickades.169 Detta brev, som det endast finns referenser till i 

källmaterialet, ska ha skrivits angående besättningens friköpning. Skeppet fördes av skepparen 
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Zackarias Hedenberg, hade 14 mans besättning och fördes till Salé.170 Det är detta fartyg som 

omtalas i den påstådda kontrovers som uppstod mellan Bellman, Logie och kanslirådet. Att 

skeppet Victorias hela besättning friköptes samtidigt, så som Krëuger uppger, är troligt utifrån 

källmaterialet, men däremot måste tvivel resas angående tidpunkten.171 Det är möjligt, utifrån 

korrespondensen i DM, att besättningen friköptes tidigast 1758.172  

Under 1757 är det således belagt att minst sex svenska fartyg kapades. Besättningarna bestod 

av 86 man varav minst sex omkom vid kapningarna. Medräknat kvarvarande fångar utgjorde det 

totala antalet fångar minst 82 personer vid årets utgång. Det är dock troligt att antalet minskade 

till följd av sjukdom, hårt arbete, fysiskt våld eller genom rymning. Enligt beräkningarna och 

Krëugers uppgifter fanns det, om vi antar att detta gäller efter 1757, någonstans mellan 72 och 

82 svenska fångar i Marocko. Ett faktum som förutom ofullständiga uppgifter om kapningarna 

bidrar till förvirringen är att det endast verkar ha varit specifika personer eller besättningar som 

varit föremål för friköpningar. Frågan uppstår därmed om konsulerna ansträngde sig per mandat 

från uppdragsgivare angående specifika besättningar, genomförde dem på egen hand eller 

arbetade utifrån att friköpa samtliga. Hur denna selektionsprocess i friköpningarna gått till 

framgår inte i källmaterialet. Det är dock troligt, utifrån kartläggningen, att friköpningarna har 

varit både individ- och besättningsinriktade och styrda av specifika aktörer. 

3.1.3 Vägen till ”fredswärcket”: 1758-1763 

År 1758 innebar en minskning av antalet kapningsförsök mot svenska fartyg och de som 

inträffade visar en tendens till ökad motståndsvilja bland besättningarna. Det är dock känt att 

tidigare år utgjort en medveten satsning på kaperiverksamhet mot flertalet kristna nationer. Det 

fanns nu exempelvis nästan 400 nya brittiska fångar i Marocko. Storbritannien hade tidigare 

under ett par decennier varit relativt lindrigt drabbade.173 Marockanerna satte med kapningarna 

hård press mot Storbritannien mitt under brinnande krig. 

Skepparen Isak Wallstedt med besättning ombord på L’Avanture, tillhörande handelshuset 

Wittfoth och König i Stockholm, är ett av de fartyg som det finns få spår av i källmaterialet. 

Logie redogör dock för det inträffade och dess efterspel i ett par informella brev från Gibraltar 

mellan den 30 juni och 3 augusti 1758. Adressaten framgår inte men är förmodligen Bellman. 

Den engelska kaparen Liverpool hade anlöpt Gibraltar med L’Avanture i släptåg den 29 juni. 

L’Avanture, som seglat från Villa Nova i Katalonien med en last av vin och cognac mot Ferrol i 

                                                
170 Krëuger, s. I:125. 
171 Krëuger, s. I:125. 
172Kommerskollegiets och Konvojkommissariatets skrivelser m.m., Diplomatica Maroccana, Handlingar ang. 
svenska slavar i Marocko, V (Vol. 4), RA. 
173 Colley, s. 126. 



34 
 

Galicien, angreps nära Gibraltar av en saletinsk schebeck och under eldgivningen omkom 

Wallstedt och fem av hans besättningsmän. Under bordningen dödades resterande tio man. 

Schebecken ska sedan ha fört prisen i släptåg mot Larache. Under färden dök Liverpool upp vid 

horisonten och i tron att det var ett franskt eller spanskt örlogsfartyg övergavs L’Avanture. När 

engelsmännen undersökte det övergivna fartyget fann de bara en ”mängd blod på däck”. Efter 24 

timmar i släptåg uppenbarade sig dock ”två morer” ur lastutrymmet, ”till synes berusade”, och 

krävde att få tillbaka fartyget. Den engelska kaptenen berättade senare för Logie att de två 

kvarlämnade ”morerna” inte hade fått plats i den roddbåt som användes av de flyende och därför 

gömt sig. Samma personer ska också ha berättat att ”de kristna” hade ”kämpat tappert” under 5 

timmar. Logie lämnade en utförlig redogörelse för vilka åtgärder han tagit för att rädda det 

skadade fartyget åt ägarna. Han uppgav att han kontaktat det brittiska amiralitetet och han 

försäkrade genom sina kontakter att det inte skulle vara några problem att återfå fartyget och 

dess last, förutom kostnaden för bärgningen. Logie redogör sedan för hur saken tagit en annan 

vändning. Med anledning av att de två marockanerna kvarstannade ombord fanns farhågor om 

att sultanen skulle kräva sin rätt till fartyget. Den 16 juli berättar han så att fartyget skulle föras 

till Tanger där lasten, ”i all sannolikhet”, skulle köpas av judiska köpmän ”eftersom det är en 

synd enligt muhammedansk lag att köpa vin”. Den 21 juli kom dock fartyget tillbaka till 

Gibraltar med lasten intakt för att säljas till högstbjudande och den 3 augusti meddelade så Logie 

att ett bud hade lagts på både last och fartyg. Den sista informella anteckningen avslutas med att 

han inte ansåg ”de vara värda att spekulera på, vad tror du”, utan fortsättning. Därmed verkar 

fartygets och lastens öde vara beseglat. Samtliga besättningsmän hade dödats. Om det var 

besättningen som satte sig till motvärn eller om kaparna uppträdde aggressivt är svårt att veta. 

Det var dock inte ovanligt att kaparna endast ville komma åt fartygen och dess last.174  

Ett annat exempel som synliggör förfarandet vid kapningarna är en misslyckad sådan. 

Resolution, som fördes av skepparen Lars Böcker, seglade mellan Sicilien och Lissabon 

tillsammans med två andra svenskflaggade handelsfartyg när de den 28 oktober 1758 angreps av 

två schebecker vid Spaniens sydöstra kust. Stiltjen gjorde att kaparna snabbt kom ikapp och 

anropade Resolution på engelska och bad om att få översänt Resolutions slup, en vanlig ruse de 

guerre bland kaparna, men Böcker vägrade och hissade såväl svensk som algerisk signal och 

gav samtidigt order om klart skepp. Därefter följde en strid där Resolution snabbt äntrades av de 

båda schebeckerna som lagt till på Resolutions ena sida. På däck följde en två timmar lång strid 

där kaparna till slut drevs tillbaka för att slutligen lossa änterhakarna och helt lämna platsen. 
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Även om Resolution bidrar med ännu ett exempel där en besättning satte sig till kraftigt motvärn 

kan det inträffade betraktas som en pyrrhusseger för de drabbade. Böcker blev ihjälskjuten, 

konstapeln avled av sina skador tidigt under striden och fyra besättningsmän sårades. Fartyget 

blev så skadat att det fördes till Cartagena i släptåg. De två andra svenska fartygen hade på 

grund av stiltjen inte kunnat komma till undsättning men likväl beskjutit schebeckerna under 

striden. Intressant är att konvojkommissariatet, efter anhållan från rederiet, betalade ut en 

gratifikation till Böckers familj, men också en belöning till överstyrmannen Hallberg och den 

övriga besättningen. Detta gjordes trots att konvojkommissariatet hade lågt kassaflöde.175 

Möjligen ansågs uppförandet exemplariskt och föremål för uppmuntran.  

Ett par andra kapningar är värda att omnämnas men tyvärr finns det få uppgifter om 

besättningarnas öden. Nära i tiden med angreppet på Resolution kapades ett fartyg som fördes av 

en skeppare vid namn Källman och före 1759 ett fartyg som fördes av skepparen ”Greg”, samt 

två andra oidentifierade fartyg.176 År 1760 kapades skeppet S:t Johannes från Åbo som fördes 

av skepparen Sven Berg. Ett annat exempel är ett fartyg som fördes av skepparen Joachim 

Wendt. De båda senare omnämns fragmentariskt i korrespondensen 1760-1762.177 År 1762 ska 

också ett annat fartyg ha kapats men istället förts till Alger.178 

På många sätt påverkades situationen i Medelhavet av Sjuårskriget. Mer ovanligt var dock att 

strider mellan svenska och preussiska enheter inträffade utanför den egentliga krigsskådeplatsen 

i norra Tyskland. År 1759 blev minst tre svenska fartyg angripna vid tre olika tillfällen av den 

preussiska kaparen Emden som kryssade Medelhavet efter fientlig sjöfart.179 Detta orsakade en 

del oro i Sverige och påverkade opinionen.180 Två av fartygen lyckades frigöra sig men ett annat 

fartyg, tillhörande Justinius Gartz i Norrköping som fördes av skepparen Cornelius Weström och 

var lastad med salt från Cagliari, kapades och fördes möjligen till Preussen. Logie lämnade 

fortlöpande upplysningar om Emdens förehavanden till kanslirådet.181 

Att hoten mot den svenska sjöfarten inte enbart kom från muslimska kapare blir därmed 

tydligt. Men förutom preussiska och brittiska ansträngningar fanns också andra hot. 

Örlogsofficeren Erik Morén, som förde befäl på Adolf Ulrik under konvojeringsexpeditionen till 

                                                
175 Krëuger, s. I:46-47. För kassaflödet, se appendix 4:I. 
176 Brev från Logie till Alströmer 12/1 1759, Diplomatica Maroccana, Förhandlingar mellan Sverige och Marocko, 
III (Vol. 3), RA. Se också appendix 4:I. 
177 Handlingar ang. uppbringningar, Diplomatica Maroccana, Strödda handlingar, VI (Vol. 4), RA. 
178 Krëuger, s. I: 119. 
179 Brev från Logie till kanslipresidenten 9/7 1759 & 19/9 1759, Diplomatica Maroccana, Förhandlingar mellan 
Sverige och Marocko, III (Vol. 3), RA. 
180 Westerman, Johan, Tal om Sveriges Utrikes Handel i allmänhet, Och Den Levantinska i synnerhet […] På 
Kongl. Vetenskaps Academiens Befallning, Stockholm 1770, s. 48. 
181 Brev från Logie till kanslipresidenten 9/7 & 26/9 1759, Diplomatica Maroccana, Förhandlingar mellan Sverige 
och Marocko, III (Vol. 3), RA. Müller menar att Emden kapade minst tre svenska handelsfartyg, jmf. Müller 2004, 
s. 109. 
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Medelhavet 1759, råkade ut för kapare i kofferditjänst. Under en resa mellan Livorno och 

Marseille angreps hans fartyg av två spanska kapare som förde besättningen till Barcelona där de 

fängslades i citadellet. En annan svensk örlogsofficer, Karl Fredrik Nordberg, som senare förde 

befäl på fregatten Jägaren under örlogsexpeditionen till Marocko 1758, hade under sin 

kofferditjänstgöring till Medelhavet åren 1754-1757 hamnat i strid med kapare två gånger.182 

Det finns ett fåtal uppgifter om fortsatta kapningar under 1760-talets början, vilket kan ha 

berott på att diskussioner om fred hade inletts. Men att sjöfarten inte var säker i och med 

fredtraktaten 1763 visar skeppet Magdalena Dorotheas öde. Fartyget var på väg från Marseille 

till Stockholm när det uppgavs ha blivit kapat utanför ”moriska kusten”. Konsul Wulf 

meddelade i en skrivelse att skepparen Jeremias Berg från Stockholm och en matros avlidit efter 

skador erhållna vid kapningen. Wulf antyder också att den övriga besättningen förts i säkerhet 

till Gibraltar, vilket visar att fredstraktaten åtminstone delvis efterlevdes. Fartygets ägare var 

sannolikt Appelroth och Spalding i Stockholm.183 

Det totala antalet sjömän som drabbades av marockanska kapningar uppgår med all 

sannolikhet till över hundra svenska sjömän. Hänsyn måste också tas till ett betydande mörkertal 

av misslyckade kapningar och svenska sjömän ombord på icke-svenska fartyg som inte 

omnämns i handlingarna. Det är likväl en betydande summa. De svenska fångarnas antal i 

Marocko åren 1754-1763 kan med dessa uppgifter således inte fastställas med exakthet, men vi 

kan dock se att majoriteten av de fångar som identifierats utgjordes av sjömän från kustbygder i 

dåtida Sveriges alla hörn. De tillhörde främst städernas sjöburna borgerskap med närliggande 

landsbygd, men som vi har sett, också prästerskapet. Ett stort antal kom hem, men det återstår att 

undersöka exakt hur förfarandet med friköpningarna har gått till. Undersökningens primära 

objekt har med detta avsnitt identifierats och kartlagts och nästa avsnitt avser utreda det vidare 

sammanhanget. 

3.2 Fångenskapens och det maritima rummets interaktionsmönster  
Med utgångspunkt i uppsatsens metodologiska ansats syftar följande avsnitt till att 

kontextualisera objekten, dvs. se de enskilda objekten i sitt sammanhang genom att lyfta fram 

deras interaktioner i det maritima och transkulturella rummet. Under det empiriska arbetet med 

källmaterialet har objekt på individnivå som på något sätt interagerat med fångarna identifierats 

och genom överkorsning av objekten har ett interaktionsmönster rekonstruerats.  

                                                
182 Börjeson, Hjalmar, Biografiska anteckningar om örlogsflottans officerare 1700-1799, Stockholm 1942, s. 131, 
135. 
183 Gazette van Gendt LXXXXV, 28 november 1763, s. 3 (399); Brev från Wulf till kanslirådet 13/8 1764, 
Diplomatica Marrocana, Svenska konsulers skrivelser till Kungl. Maj:t och kanslipresidenten, II (Vol. 2), RA. 
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3.2.1 Konsuler och ombud 

Som tidigare nämnts gjordes flera ansträngningar för att friköpa fångna sjömän i Nordafrika, 

bl.a. genom avgifter och kollekter, men också genom suppliker till befattningshavare. En del 

fångar hade välbärgade släktingar eller inflytelserika anhöriga som kunde hjälpa till. De mindre 

bemedlade fick nöja sig med statliga insatser, initiativ genom sjömanshus eller städernas 

borgerskap, försäkringar, slavkassor, eller individuella bidrag på lokal nivå. I Nordafrika 

verkade flera katolska ordnar, exempelvis Trinitarie- och Mercedariebröderna, vars verksamhet 

sedan Medeltiden gått ut på att samla in medel till friköpning av katolska fångar. Även 

Franciskanerna var verksamma i Marocko.184 Att inte sådana möjligheter fanns för de svenska 

fångarna var inte helt självklart för sultanen.185 För de svenska fångarna var det de svenska 

konsulerna och deras ombud som utgjorde den förlängda arm som tillhandahöll deras primära 

möjlighet att återfå friheten. Deras funktion i denna verksamhet har belysts genom Östlunds 

forskning, men också av Müller.186 Friköpningssystemet har ur flera aspekter även varit 

uppmärksammade i den internationella forskningen.187 Interaktionen med världen utanför 

fångenskapen och detta nätverks möjligheter att hjälpa kan därmed betraktas som det 

säkerhetssystem som omgav fångarna. Men detta nätverk av kontakter drevs till synes av olika 

intressen och hade flera brister. 

Förutom Bergs berättelse finns få uppgifter om interaktioner med den inhemska muslimska 

befolkningen, vilken i sig utgör den kanske mest intressanta. Det finns antydningar om en 

omfattande daglig interaktion i fångarnas närmiljö, men pga. källäget har detta åsidosatts till 

förmån för att belysa det externa nätverket och de som på något sätt var involverade i fångarnas 

friköpning. I viss mån fanns kontakter med den icke-muslimska befolkningen, dhimmí (de 

beskyddade), dvs. den kristna och judiska befolkningen.188 Exempelvis visar Bergs berättelse 

hur caïder och andra tjänstemän ur både den lägre och högre hierarkin var en del av nätverket 

som omgav dem. De beskrivs inte enbart i negativa termer. Som exempel kan nämnas 

fångvaktaren och slaven Paulus, där Bergs omdöme är översvallande negativt, och guvernören 

Lucas som beskrivs positivt. På samma sätt beskrivs ett antal andra tjänstemän som var 

underställda sultanen. Men det fanns även andra kristna och judiska aktörer, exempelvis 

                                                
184 Clissold, s. 124. 
185 Bl.a. Logie klargör detta faktum, se Brev från Logie till Alströmer 12/1 1759, Diplomatica Maroccana, 
Förhandlingar mellan Sverige och Marocko, III (Vol. 3), RA. 
186 Östlund 2010b; Müller 2006, s. 190. 
187 Ex. Osiek, Carolyn, ”The Ransom of Captives: Evolution of a Tradition”: The Harvard Theological Review 
1981:4, s. 365-386; Bohn, Robert, ”Von Sklavenkassen und Konvoifahrten”: red. T. Stamm-Kuhlmann, J. Elvert, B. 
Aschman & J. Hohensee Geschichtsbilder: Festschrift für Michael Salewski zum 65. Geburtstag, Wiesbaden 2003, 
s. 25-37; Ressel, Magnus, ”The North-European Way of Ransoming. Explorations into an unknown dimension of 
the Early Modern Welfare State”: Historical Social Research 2010:4, s. 125-147. 
188 Nordberg, Michael, Profetens folk, Kristianstad 1988, s. 408. 
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köpmän, som delvis var ställda utanför sultanens direkta inflytande och som enligt handlingarna 

frekvent interagerade med fångarna. De judiska köpmännen Jacob Ferrares och Abraham Ben 

Cider, samt Abraham Benider och dennes son Jacob Benider, får alla anses ha interagerat med 

fångarna genom deras finansiella och diplomatiska uppdrag.  

Det var dock konsulernas och deras ombud som hade den viktigaste rollen i själva 

säkerhetssystemet. Det fanns danska, engelska, franska, spanska och nederländska konsuler i 

Marocko under tidsperioden. Den senare hade även flera vicekonsuler.189 De två svenska 

konsuler som hade störst interaktion med fångarna var, som tidigare nämnts, Jakob Martin 

Bellman i Cadiz och George Logie. Båda verkade utanför Marockos gränser. Bellman, som var 

farbror till Carl Michael Bellman, lämnade Sverige 1732 och har i äldre litteratur beskrivits som 

”en angenäm och välvillig man men lättrogen, karaktärssvag och en smula äventyrlig”. När han 

dog uppges han ha varit ”ruinerad, och uti stor fattigdom”, men han uppges också ha gift sig 

med en förmögen änka efter att ha konverterade till katolicismen. Han avskedades med pension 

1766.190 Logie är den mest anmärkningsvärda person som figurerar i källmaterialet och är ett 

tydligt exempel på hur pass global rörligheten var för en individ med ambitioner under 1700-

talet. Han föddes sannolikt i Aberdeen 1694 men flydde landet 1715, möjligen i samband med 

jakobitupproret.191 Han fick burskap som borgare i Sverige och bedrev som skeppare sin 

verksamhet i bl.a. Levanten, Livorno och Alger.192  Med hänsyn till sin erfarenhet blev han år 

1727 anlitad att i hemlighet påbörja fredsförhandlingar med deyen i Alger, varefter han 

utnämndes till svensk konsul.193 Logie var en tid också brittisk konsul i samma stad. I både äldre 

och nyare litteratur beskrivs han som en ”begåvad och farlig konkurrent” och han var 

synnerligen skicklig i att manövrera sina och Sveriges intressen i regionen.194 I april 1758, efter 

att ha avslutat sin tjänst som svensk konsul i Alger, flyttade han till Gibraltar där han kom att 

verka parallellt med Bellman i arbetet med Marocko.195 Enligt Hirschberg tillvaratog Logie även 

brittiska intressen under denna tid för att sedan bli utnämnd till brittisk generalkonsul i 

Nordafrika. Den senare uppgiften rörde sig snarare om en namne, möjligen en son eller brorson, 

                                                
189 Høst 1779, s. 141. 
190 Simonsson, Ivar, Svenskt biografiskt lexikon. Bd 3, red. Bertil Boëthius, Stockholm 1922, s. 105; Krëuger, s. 
II:14, 18. 
191 Henderson, John Alexander, History of the Society of Advocates in Aberdeen, Aberdeen 1912, s. 247; White, 
William (red.), Notes and Queries 4th S. XI. June 14, ’73, Vol. 285, 1873, s. 494. 
192 Krëuger, s. I:352. 
193 Rydberg & Boëthius, s. 109 f. 
194 Hirschberg, s. 18, 285 f.; Rasmussen, s. 113. 
195 Krëuger, s. I:240. 
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eftersom Logie avled den 31 januari 1776 i Stockholm – vid samma tid som han uppges vara 

aktiv i Gibraltar.196 

Efter riksdagsbeslutet under våren 1761 om att inleda förhandlingar med Marocko avreste i 

hemlighet bankkommissarien Peter Christian Wulf och sekreteraren Johan Magnus Wennström 

till Gibraltar. Wulf hade tidigare varit verksam på konsulatet i Tripoli. Under perioden 1761 till 

1763 arbetade de från Gibraltar, där en lång process av förhandlingar tog vid via den tetuanske 

juden Abraham Ben Cider. I februari 1763 godtog sultanen en direkt kontakt och Wulf begav sig 

ombord på den svenska fregatten Mercurius till Tetuan, med gåvor, och fortsatte därefter till 

sultanens mekzhen i Marrakesh. Det dröjde sex veckor innan Wulf fick audiens, men den 14 maj 

1763 nåddes en uppgörelse. Konceptet till fredsfördraget såg annorlunda ut än slutfördraget. 

Även om den senare berörde garantier för sjöfartens skydd och frigivandet av svenska fångar, 

samt att ett konsulat skulle få upprättas och garantier för konsulns fria rölighet, återstod endast 

ett mindre antal artiklar angående sjömännens säkerhet. Dessa hade blivit strukna under 

förhandlingarna med sultanen. Det mest avgörande var att sultanen krävde tributer för fredens 

upprätthållande. Det var visserligen ett normalt förfarande och andra stater tvingades till 

liknande kompromisser, men det fick problematiska följder som innebar att man fortlöpande 

nödgades köpa till sig fördelar bland rivaler och på så sätt behöll sultanen initiativet. Konsulatet 

blev först etablerat i Magador, nuvarande Essaouira, men flyttades kort därefter till Salé och 

sedan till Tanger år 1776. Wulf utnämndes till konsul 1765 och Wennström efterträdde denne 

elva år senare.197 

Ett viktigt medel för kommunikation mellan objekten var korrespondensen. Som Bergs 

berättelse vittnar om var det möjligt för fångarna att skicka brev mellan olika orter i Marocko. 

Det var också möjligt för fångarna att skicka brev utanför Marocko. Eftersom fångarna ville bli 

friköpta så fort som möjligt och sultanen och andra intressenter önskade få så bra betalt som 

möjligt är det logiskt att de fick skriva och berätta om sin situation. Skrivelserna från svenska 

fångar och konsuler i området gick både land- och sjövägen till Sverige. Viktig post kunde även 

skickas i flera exemplar åt båda hållen för säkerhets skull. De kunde dock snappas upp under 

postgången genom Europa, om inte av det franska Cabinet noir så av andra staters 

övervakningsbyråer. Det var en av anledningarna till varför konsulerna fick instruktioner om att 

använda chiffertext angående känsliga teman.198 Att döma av korrespondensen i DM rör sig 

detta nästan uteslutande om förhandlingar kring handels- och fredstraktaterna, gåvornas 

                                                
196 Hirschberg, s. 285; Fortgesetzte Neue Genealogisch-historische Nachrichten von den Vornehmsten 
Begebenheiten, welche sich an den Europäischen Höfen zugetragen, Volym 162–168  [Der 168. Theil], Leipzig 
1777, s. 842 f.  
197 Rydberg & Boëthius, s. 870 f.; Krëuger, s. I:120 f., I:126 f., I:222.  
198 Ang. känsligheten kring korrespondensen och anv. av chiffer, se Rydberg & Boëthius, s. 108-114, 871-875.  



40 
 

omfattning eller annat som behövdes hållas hemligt för konkurrerande stater. I speciella fall 

användes också kurirer som genom en riskfylld resa genom Europa till Marocko kunde leverera 

känsligt material.199 Möjligheterna att kommunicera med det omgivande säkerhetssystemet får 

anses vara en viktig förutsättning för friköpningarna och för att fångarna kunde vara delaktiga i 

friköpningsprocessen. Detta hade inte, åtminstone inte i Marocko, varit möjligt tidigare i samma 

utsträckning. Genom detta effektiviserades möjligheterna för sultanen att ställa ultimatum under 

förhandlingarna med de kristna staterna och därmed systematisera en form för gisslantagande. 

Konsulerna bedrev också annan verksamhet gällande fångarna av mer praktisk och 

understödjande karaktär. Ur interaktionsperspektiv kan denna delas in i dels den verksamhet 

som konsulerna bedrev med direktiv från högre ort, dels den verksamhet som de bedrev utan 

uppmaning, som snarare kan betecknas som driven av egenintresse eller vara empatiskt 

underbyggd. Det finns otaliga exempel på hur detta gick till och som delvis framkommit under 

kartläggningen av objekten. Genom användandet av ombud förmedlades underhåll till fångarna 

för det dagliga uppehället. Summan var omkring en blanquille (litet silvermynt) per dag, men 

denna varierade och dess organisering verkar ha skötts av Bellman.200 Enligt Berg fick fångarna 

emellanåt även pengar från sultanen för deras dagliga uppehälle, exempelvis för att användas till 

”Skor eller Pampoucher”.201 En del av pengarna användes till mutor.  

Ombuden bestod övervägande av främmande makters konsuler, faktorer och köpmän. Det bör 

tilläggas att alla konsuler tvingades förvalta omkostnaderna kring sitt uppehälle och 

extrainkomster utöver lönen måste ha varit lockande. De fick provision på det arbete de utförde 

åt andra stater. Att deras nationella lojalitet kan ifrågasättas är också rimligt då de kunde vara 

avlönade av flera stater samtidigt. Interaktion uppstod även utan inblandning från svenska 

konsuler och det fanns en väl utvecklad sådan mellan fångarna och danska, nederländska och 

engelska representanter i denna miljö. I samband med det danska fredsavtalet med Marocko 

1753 bildades ett marockanskt handelskompani, det förut nämnda Afrikakompagniet (1755-

1768), som fick monopol på all handel över en kuststräcka i utbyte mot att en fast summa 

betaldes till sultanen.202 Denna etablering försämrade avsevärt relationerna mellan Danmark och 

Spanien, men ledde till att flera representanter för kompaniet, bl.a. den danske faktorn vid 

kompaniet i Safi/Rabat Charles Francois Butler och den danske faktorn i Agadir, Walther, stod i 

nära kontakt med de svenska fångarna och gjorde så från 1754. Tiden som följde råkade Butler 

                                                
199 Se ex. Skrivelser från kuriren Andreas Stenbeck, Diplomatica Maroccana, Svenska konsulers skrivelser till 
Kungl. Maj:t och kanslipresidenten, II (Vol. 2), RA. 
200 Supplik 7/5 1760, Diplomatica Maroccana, Svenskt sjöfolks utlösande ur slaveriet, X (Vol. 6), RA. 
201 Berg 1757, s. 32, 49. 
202 Andersen, Dan H., The Danish Flag in the Mediterranean. Shipping and Trade, 1747-1807, Vol. 1, 
doktorsavhandling, Københavns universitet, 2000, s. 57-59.  
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ut för flera obehagligheter, bl.a. 1757 då han blev misstänkt för stöld från sultanen varpå han 

misshandlades och en tid satt fängslad. 1761 anklagades han för att ha bedrivit otillåten handel, 

satt kompaniet i skuld och mixtrat med tullavgifter. När åtgärder vidtogs för att utreda 

kompaniets räkenskaper och Butler ställdes inför risken att bli hemskickad till Köpenhamn tog 

han sitt eget liv.203 I handlingarna fanns även kontakt med en nederländsk konsul kallad Butler, 

som från 1754 verkade i Tetuan.204   

Två andra ombud som hade betydelse för fångarna var genuesarna Demetri Colletti och 

George Patissiati.205 När dessa kom till området är okänt, men de var år 1754 väl etablerade som 

kommissionärer för europeiska nationer och bedrev egen handelsverksamhet i Tetuan. Colletti 

var en tid nederländsk konsul och Patissiati var verksam som dess vicekonsul 1766.206 De var 

under perioden 1754-1756 synnerligen involverade med de svenska fångarna och tjänade 

ekonomiskt på sin funktion som mellanhänder. Deras flerdubbla lojalitet är dock tydlig och inte 

minst uppmärksammad av Marcus Berg. En uppgift gör gällande att Colletti blev utjagad ur 

Marocko efter att ha blivit anklagad för att samarbeta med Spanien, sultanens traditionella 

fiende.207 Det finns dock uppgifter som tyder på att Patissiati var spansk vicekonsul i Tetuan 

fr.o.m. 1767.208 Ur källmaterialet framgår också att andra kommissionärer användes. Det gäller 

exempelvis den franske köpmannen Jean Cabanis i Safi, engelsmannen Walsh och andra, men 

detta gjordes i mindre utsträckning. Cabanis kom dock, i negativ bemärkelse, att få avgörande 

betydelse för fångarna. 

3.2.2 Rivalitet och intrig, empati och egenintresse 

Det mesta tyder på att de kvarvarande fångarna under perioden 1757-1758 hade tillbringat sin tid 

i Salé eller Tetuan, men också att de flyttades mellan orterna i norra Marocko. En uppgift från 

den 18 augusti 1758 visar att de även förts till Mèknes. Där blev de tillsammans med franska och 

spanska fångar dömda att betala kostnaden för eller få händerna avhuggna i samband med att en 

mur av marmor hade rasat under deras arbete i sultanens trädgård.209 Även Marcus Berg och de 

Fès boende svenskarna hade utfört arbete i trädgården vilket var en anledning till att sultanen 

förhalade processen kring deras frigivning.210 

                                                
203 Wandel, s. 24; Rasmussen, s. 88 f., 90 f., 93. 
204 Stockholms Post-tidningar, ”Gibraltar 24 augusti”, Nr. 80, 14 oktober 1754. 
205 Berg kallar dem dock ”greker” och åtminstone Patissiati förekommer som ”naturaliserad grek” i andra källor. 
206 Meiden, G. W. van der, Inventaris van het archief van de Legatie in Turkije, 1668-1810 (1811) [Nr. 1.02.20], 
Haag 1978, s. 83. 
207 Høst 1791, s. 37. 
208 Sobrino, Hipolito Escobar (red.), Revista de Archivos Biblitecas y Museos LXXIX, n.̊ 1, Madrid 1976, s. 5.  
209 Konsuln J.M. Bellmans i Cadiz räkenskaper för slavars utlösande, Diplomatica Maroccana, Handlingar ang. 
svenska slavar i Marocko, V (Vol. 4), RA. 
210 Berg 1757, s. 56. 
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Perioden 1754 till 1758 var det i huvudsak Bellman som var i kontakt med fångarna, men det 

fanns även kontakter med Logie i Alger. Enligt Krëuger sköttes dock alla friköpningar och 

transaktioner av Bellman. Som hjälp hade han ett ombud, ”den danske konsuln”, i Rabat.211 

Detta ombud var redan omnämnde Butler som även verkade på andra orter. Det var genom dessa 

som Concordias och Merkurius besättningar efter långdragna förhandlingar friköptes.212 

Bellman fick någon gång under 1757 instruktioner från kanslirådet att försöka lösa ut de 

kvarvarande fångarna och den period som följde kännetecknas av komplexa intriger mellan de 

inblandade objekten som fick långtgående följder, framför allt för fångarna, och förhöll sig 

under perioden 1758-1763. Inledningsvis i detta skede hade Logie flyttat till Gibraltar 

tillsammans med sin familj där han även bedrev handelsverksamhet. Logie hävdade själv att 

friköpningen av svenska fångar var det främsta skälet till flytten.213 Detta kan mycket väl vara 

korrekt. Under hösten 1758 hade Logie fått besked från kommerskollegium om att inte befatta 

sig med friköpningen av fångar eftersom de ”vidtagit andra åtgärder”. Vid sin ankomst till 

Gibraltar hade dock Logie skrivit till Bellman och meddelat sin ankomst varpå denne besvarat 

med en redogörelse för 11 svenska fångar som friköpts av Butler. Tillsammans blev Bellman 

och Logie överens om att det inte var lämpligt för ”nationens skull”, att som fallet varit med 

Concordia och Merkurius samt den tredje besättningen, nyttja Butler och det danska kompaniet. 

Bellman bad Logie om hjälp med uppgiften att friköpa fångarna varpå Logie genast skred till 

verket, trots att han fått andra instruktioner. Logie anlitade en bekant i Tetuan, Bentalib, för att ta 

kontakt med sultanen. Genom förhandlingar framförhandlade Bentalib en summa för fångarna 

och givet att denna accepterades från svenskt håll (kommerskollegium) så skulle alla fångar 

flyttas till Tetuan. Efter en tid, sultanen hade blivit sjuk, beordrades de svenska fångarna att 

flyttas från Marrakesh till Salé för att sedan transporteras till Tetuan. Parallellt med fångarna 

hade dock Cabanis anlänt till Salé för att förhandla om de franska fångarna. Logie beskriver 

honom som en ”nära vän” med Bellman. När Cabanis fann de svenska fångarna där ska han ha 

berättat för sultanen att Logie inte hade tillgång till den avtalade summan och att han istället 

kunde utverka ett större belopp åt sultanen om han fick agera ombud för de svenska fångarna. 

Logie ger en god förklaring i sin redogörelse över det inträffade och varför han gått emot de 

instruktioner han fått, vilka han främst uppger vara empati med fångarna och att han de facto 

”anmodades wara behjälpig”. Detta omnämner han i nästan all korrespondens till Sverige. Han 

förklarar också hur ”renegater” som Cabanis och sultanens slav och översättare, som 

                                                
211 Krëuger, s. I:125. 
212 Kostnaden var 2 000, 1 000, resp. 6-800 spanska piaster för varje kapten, styrman resp. matros, motsvarande 
nästan 62 000 d.s.m. Se Krëuger, s. I:118, 125. 
213 Brev från Logie till kanslipresidenten 19/5 1759, Diplomatica Maroccana, Förhandlingar mellan Sverige och 
Marocko, III (Vol. 3), RA. 
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ursprungligen var portugisisk marrano, Jayme Arvona intrigerade för att utverka personliga 

fördelar.214 

Logie fortsatte att arbeta med uppgiften att friköpa fångarna. Han försökte bl.a. erhålla ett 

anstånd på fem månader för att betala friköpningssumman. Under den tid som följde Cabanis 

inblandning fick Logie också veta att Bellman hade ”ingått en olycklig underhandling med 

Cabanis”, vilket föranlett det inträffade. Bellman hade möjligen pratat bredvid mun. Detta 

meddelade Logie i ett brev till kommersrådet Alströmer, där han också framhöll att hans 

prioritet var att ”få slawarne ur Cabanis händer”. Medan Logie redogör för ”egennyttigt Folcks 

giriga avsikter” förklarar han också att han själv inte har några andra avsikter än ”Rikets bästa” 

och hans ”eländige medundersåtares skyndersamma förlofning”. Intressant att påpeka är Logies 

användning av begreppet medundersåte istället för undersåte. Samtidigt som Bellman fick en 

reprimand av kommerskollegium fortsatte Logie att förhandla. Även andra stater förhandlade 

med sultanen parallellt för sina fångar och Logie följde dem noga. Det gällde framför allt 

franska, engelska och danska undersåtar. Tydligt är att Logie inte ville betala för mycket men 

samtidigt fick han få underrättelser från Sverige. Han bestämde sig därför för att handla så att 

”hwarcken de, eller några andra skola weta af det, på det de icke motte kunna lägga [honom] 

hinder i wägen”.215 Under sommaren 1759 verkade allt ha varit förberett för en friköpning av 

fångarna. Det enda som saknades var pengar. Logie skrev därför i ett flertal brev och bad om 

”skyndsamhet” angående ett kreditiv så att han kunde hämta ut växlar. Han poängterade också 

att friköpningssumman var tvungen att betalas innan fångarna blev satta på fri fot, men i detta 

försäkrade Logie att han inte skulle ta ut växlar på ”en enda styfwer” innan han hade fångarna 

klara att embarkera det väntande fartyget.216 Under denna tid verkar Logie ha insjuknat och 

delger sin hälsa vid flera tillfällen i korrespondensen. I juli 1759 meddelade han att flera stater 

hade nått långt i förhandlingarna för sina fångar och eftersom de engelska förhandlarna erhållit 

lägst pris uttryckte han därför en förhoppning om att få samma pris för de svenska. Han bad 

därför om att få tillsänt pengar snarast så att också inte sultanen skulle ändra sitt löfte om 

frigivning.217 Efter detta lämnade Logie sin familj och sin verksamhet i Gibraltar och begav sig 

till Cadiz där han fortsatte att skriva till Sverige. Den 22 augusti fick han besked från 

kommerskollegium om att ta ut växlar ställda på bröderna Grill i Amsterdam för de summor 

                                                
214 Brev från Logie till Alströmer 12/1 1759, Diplomatica Maroccana, Förhandlingar mellan Sverige och Marocko, 
III (Vol. 3), RA. För mer information om ex. Arvona, se Marsh fångenskapsberättelse. 
215 Brev från Logie till kanslirådet 19/5 1759, Diplomatica Maroccana, Förhandlingar mellan Sverige och Marocko, 
III (Vol. 3), RA. 
216 Brev från Logie till kanslirådet 25/5 1759, Diplomatica Maroccana, Förhandlingar mellan Sverige och Marocko, 
III (Vol. 3), RA. 
217 Brev från Logie till kanslirådet 9/7 1759, Diplomatica Maroccana, Förhandlingar mellan Sverige och Marocko, 
III (Vol. 3), RA. 
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sultanen begärt, men då pengar inte fick föras ut från Spanien fördröjdes allt. Genom kontakter 

med bl.a. envoyén Hildebrand i Madrid hoppades Logie utverka ett undantag i reglerna för att 

kunna resa tillbaka till Gibraltar med pengarna i slutet av september och utverka friköpningen 

där.218 I ett brev den 26 september skriver Logie att han rådgjort med både Bellman och en 

engelsman vid namn Williamson om fångarnas planerade vistelse i Cadiz efter frigivningen och 

hur de skulle transporteras hem. Han skriver också att han slutat ta ut växlar för att invänta svar 

från Madrid på tillståndet att föra dem till Gibraltar.219 Efter detta finns en lucka i källmaterialet 

om vad som faktiskt skett, men att Logie i det senaste brevet trodde på en snar lösning är tydligt. 

En supplik skriven av några representanter för fångarna ger dock en annan bild av processen 

och tar vid strax före där Logies korrespondens gör ett uppehåll. I denna framgår att en 

friköpningssumma hade skickats från Sverige (”från wår Nådige Konung”) under våren 1759. 

Enligt samma källa ska Logie i Gibraltar ha tagit ut pengarna under oktober 1759, men en 

underrättelse till fångarna från Logie den 26 november gjorde gällande att så inte var fallet. 

Kontrabeskedet mottogs hårt av fångarna som i ”förskräckelse” ansåg sig behöva söka hjälp från 

”högre wederbörande”, vilket är skälet till supplikens tillkomst. Bristen på besked var en stor 

påfrestning: 

Emedan dett sÿnes som nu wårt hopp wille förtwifla, när de oblida motgångs Böljor, tÿckes wilja utan 
Barmhertighet neder störta os i Långt Faseligare uselhet och älende, än thet tilförene under wårt Longwariga 
Slaweri warit hawer […]220 

I augusti 1759 uppges också att sultanen ”tvingat” Butler att köpa två portugisiska fartyg som 

kapats och låg i Safi. Butler försökte undvika detta genom att hävda att han inte hade någon 

besättning som kunde bemanna fartygen, men sultanen ansåg då att han kunde använda sig av de 

svenska fångarna. Samtidigt anmodades han att fortsätta med sina ansträngningar för att som 

ombud få driva friköpningen av för de övriga svenska fångarna. Detta hade tidigare gjorts med 

Hedenbergs besättning, vilket tyder på att denna redan blivit friköpt, och får anses vara identisk 

med den svenska besättning som Butler på egen hand uppges ha friköpt och därmed skuldsatt 

Afrikakompagniet hos sultanen för 7 500 piaster forte.221  

De svenska fångar som Butler begagnade sig av var skepparen Inlander och tio sjömän. 

Genom Butlers försäkran till sultanen om att utbetalningen av friköpningssumman vara nära 

förestående fördes Inlander till Cadiz. Enligt Bellmans räkenskaper betalades ett 130 dagar långt 

uppehåll där som täckte allehanda utgifter, bl.a. silkesstrumpor, men en annan ”räkning” gör 

                                                
218 Brev från Logie till kanslirådet 19/9 1759, Diplomatica Maroccana, Förhandlingar mellan Sverige och Marocko, 
III (Vol. 3), RA. 
219 Brev från Logie till kanslipresidenten 26/9 1759, Diplomatica Maroccana, Förhandlingar mellan Sverige och 
Marocko, III (Vol. 3), RA. 
220 Supplik 7/5 1760, Diplomatica Maroccana, Svenskt sjöfolks utlösande ur slaveriet, X (Vol. 6), RA. 
221 Wandel, s. 23; Høst 1791, s. 24. 
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gällande att han måste ha kommit tillbaka från Cadiz före den 1 oktober 1759.222 Anledningen 

till denna anmärkningsvärda tur ut ur fångenskapen är höljd i dunkel och bara fragment återstår 

varför han begav sig tillbaka till Salé. Enligt Logie skrev Inlander till honom från Cadiz och 

berättade att den danska fullmäktigen från Salé, som fört Inlander med sig, inte lyckats 

framförhandla en friköpning och därför skaffat ett fartyg som skulle hämta Inlander och föra 

honom till Safi. Enligt Logie hade de försökt ”tvinga Redemptionen av wåra slavar till sig”, men 

alltså misslyckats, varför de var tvungna att fortast möjligt föra tillbaka Inlander. Logie rådde 

Inlander att följa med men inväntade samtidigt besked för att om möjligt för honom till sig 

istället. Logie beskriver också hur en viss ”Herr de Ron”, en ledamot av Afrikakompagniet, 

sedan sökt upp honom när han ankommit till i Cadiz och försökte påtvinga honom att använda 

de Ron för förhandlingar med sultanen med argumentet att det var han som var ”Plenipotentaire 

för keysaren i Morocco”.223 Enligt Logie hotade också denne med att skicka tillbaka Inlander om 

han inte gick med på detta. Med detta svarade Logie enkelt att han tyckte Afrikakompagniet 

borde hålla sig till sina ”Nationella affairer” och låta honom sköta de ”swenske affairer” som 

ålagts honom. Han uttryckte också att de inte ”oärligen” borde vara ”själva till prejudice i sin 

Handel”. Logie rådde därefter Inlander att inte utlova en fast summa för sin resstat så att det inte 

skulle kunna användas som prejudikat för de andra. I ett senare skede rådde han Inlander, när 

han ändå var i Cadiz, att istället ta tillfället i akt och resa hem med första lägenhet och lovade 

betala lika mycket för honom som för de andra när de i sin tur blev friköpta. Avslutningsvis 

berättade Logie att han inom kort skulle ”uppenbara samt ådaga lägga de många skiälmstycken 

och grofva impositioner” som Afrikakompagniet hade begått i samband med den förra 

”redemption”.224 Om detta rör 1756 års friköpning eller Hedenbergs är oklart. Tydligt är dock att 

förhållandena inte var goda mellan de svenska och danska representanterna, men också att 

fångarna var ovetandes om Logies förehavanden.  

I den supplik som tidigare hänvisats till ges en kompletterande förklaring. I december 1758 

hade sultanen kontaktat Butler för att förhöra sig om huruvida pengarna var utbetalda eller inte 

och han ska då ha svarat att pengarna fanns tillgängliga hos Logie. I november 1758 hade Logie, 

som tidigare nämnts, via den tetuanske köpmannen Bentalib erbjudit sultanen lösen för alla 

svenska fångar i Marocko. Sultanen, som befann sig i Mèknes, beordrade då att alla skulle 

flyttas till Bentalib för att invänta pengarna. Det var genom Butlers försäkran om att pengarna 

                                                
222 Konsuln J.M. Bellmans i Cadiz räkenskaper för slavars utlösande; Promemorior, suppliker; Kommerskollegiets 
och Konvojkommissariatets skrivelser m.m., Diplomatica Maroccana, Handlingar ang. svenska slavar i Marocko, V 
(Vol. 4), RA. 
223 Förmodligen identiskt med Jean Noe de Ron i Salé. 
224 Brev från Logie till kanslirådet 9/7 1759, Diplomatica Maroccana, Förhandlingar mellan Sverige och Marocko, 
III (Vol. 3), RA. 
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var klara och att Logie var en sådan man som sultanen med all säkerhet kunde lita på, som enligt 

fångarna gjorde det möjligt att friköpningsprocessen kom igång. Enligt fångarnas redogörelse 

tänkte Cabanis på ”sitt eget intresse” när han berättade för sultanen att den svenska 

friköpningssumman inte var klar och att Logie inte var en ”så bekant och Creditabell” person 

som han blivit framställd som. Med detta besked ändrade sultanen ordern och fångarna fördes 

istället från Mèknes till Marrakesh (Marókos). En resa som tog 22 dagar och lämnade dem ”Half 

döda”. Fångarna beskriver sedan att Cabanis avlidit och att denne blivit ”aldeles utplånad af 

Keysarens minne”. Med anledning av att Butler redan hade 11 svenska fångar fick han därefter 

även tilldelat sig de andra. Men på grund av skäl som är svåra att tyda, möjligen fanns det 

missämja mellan Butler och Logie/Bellman samt att Butler fått vetskap om kommerskollegiums 

beslut att tilldela större ansvar till Logie, förlöpte fem månader utan några förhandlingar med 

sultanen. För fångarna är det dock klart att det inte fanns någon kristen i Marocko som sultanen 

”så Högt estimerade” som Butler. Bierdumpel och Aspendahl hade friköpts i mars 1759 och 

skickat iväg med ett engelskt fartyg från Safi. Detta skedde enligt fångarna genom Butlers 

försorg och trots att både Logie och Bellman ”skriftelig som muntelig” underättats om ”sakens 

Beskaffenhet” hade de inte gett några besked tillbaka.225 Detta förstärkte fångarnas affektion för 

Butler. 

Den 10 december 1759 flyttades 48 svenska fångar till Safi vilket överensstämmer med flera 

av de utbetalningar som skedde där under våren 1760.226 Krëugers uppgifter om att det i mars 

1759 fanns 72 fångar i Marocko, förutom Eriksson Lund, Österman och Victorias besättning, får 

betraktas som osäkra.227 Frågan uppstår också om det fanns fångar på andra orter. Vad som 

skedde efter maj 1760 är mindre klart. Efter alla förväxlingar i den komplicerade situation som 

varit kände fångarna en uppgivenhet kring de svenska förhandlarnas förmåga:  

Huru nu med wår besweliga afair Står wet gud, Hade dock Consull Logie Coressponderet med Her Carles 
Francois Butler om Saaken, så kan wÿ med ed betÿga at Her Butler på sin sida är willig att giöra wad han 
Nogonsin Kan, allenast Han blifwer utan skada, han will wäll som en annan Kiöpman, hawa nogot för sit 
Beswär om det kan falla så, men så giör han dock mer af Christelig kiärlek än för Hemwinning […]228 

Detta är något symptomatisk för samtliga representanter i regionen. Eftersom flertalet svenska 

fångar var i Safi vid denna tid bidrog förmodligen närheten till Butler och dennes löften till att 

de hade mer tro på hans förmåga att ordna friköpningen än på Logies och Bellmans förmåga att 

hjälpa dem. Detta visar på en konkurrens mellan representanterna och att de svenska fångarna 

hade direkta kontakter med andra än svenska representanter och som hade uppstått utan de 

                                                
225 Supplik 7/5 1760, Diplomatica Maroccana, Svenskt sjöfolks utlösande ur slaveriet, X (Vol. 6), RA. 
226 Supplik 7/5 1760, Diplomatica Maroccana, Svenskt sjöfolks utlösande ur slaveriet, X (Vol. 6), RA. 
227 Krëuger, s. I:125. 
228 Supplik 7/5 1760, Diplomatica Maroccana, Svenskt sjöfolks utlösande ur slaveriet, X (Vol. 6), RA. 
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svenska konsulernas inblandning. Som drivkraft fanns också det faktum att konsulerna önskade 

stå i gunst inför kanslirådet, sultanen eller andra, vilket framgår i flera skrivelser. Fångarnas 

uppgivenhet och svårigheterna i situationen framgår i följande utdrag: 

Den Blankilje per Dag som wÿ på Consull Bellmans ordres har haft till lifs uppehäle lärrer wÿ nu eÿ heler 
bekomma emedan Consull Logie ey will acceptera wåra Resweg. Således wet wÿ eÿ wad det will blifwa med 
os, tiden som war gifwen af Keysaren är förbi, så är då ey annat än at anträda et nyt fördubblat slawerÿ, ack 
himmel wad will det då blifwa af, håren på wåra huwuden resa sig, wåra sinnen blifwa stumma, wåra krafter 
skiälfwa, wårt hopp will störta os i förtwiflan, wid blotta åtanckan af Marocco, O, huru hårt är då ike wårt öde, 
O huru wred är icke försÿnen som ännu icke uphörer med riset at plåga os, och at her Butler ännu hade den 
minsta försäckring om blotta Lösen betallande, så kunde wÿ nu gå med et på Reden liggan danskt siepp till 
Kiöbenham eller åtminståne, blifwa i fråno Kieÿsarens oger her i Saffÿ till Des wår förlosning kom […]229 

Uttrycken visar tydligt att fångarna i Safi hade mest förtroende för Butler. Det är dock logiskt att 

de hade den inställningen med tanke på den föregående historien och det faktum att de inte var i 

kontakt med Logie eller hade vetskap om hans planer. Likaså går det att anta att fångarna sökte 

sig till den närmaste möjligheten till frigivning. Någon gång under perioden maj 1760 till januari 

1761 verkar fångarna ha flyttats från Safi. I ett brev till kommerskollegium den 14 februari 1761 

redogör Logie för hur han själv tagit sig till Tanger och där, ”tack vare gud”, funnit ”alla” 36 

fångar. Vad som föregått detta är oklart men i brevet framgår också att Logie, efter att ha 

kommit över specifika brev, ansåg att det fanns krafter i Tanger som utlovat en belöning till 

Butler om han motsatte sig Logie och förde fångarna tillbaka till Salé eller Safi igen. Vad som 

ligger bakom detta är svårt att veta men fortsättningen berättar att Logie varit i kontakt med 

sultanen som gått med på att frige de 36 fångarna förutsatt att en proportionerlig summa också 

betalades för sex fångar som tidigare hade rymt från Safi. En av de fångar som detta kan ha rört 

sig om var styrmannen Melén. Under förevändningen att Melén under kapningen 1757 dödat 

några av angriparna, som var muslimer, riskerade han att dömas till döden. Med hjälp av bl.a. 

Butlers kontakter med sultanen strävade man efter att undkomma detta öde. I ett brev, efter 

uppmaning från Butler, bad Melén Logie tillhandahålla ”50 qvintal Krut 4:e Canoner och 1000 

Kuglor” så att han skulle bli fri, annars ”så Måste han stÿras up till Marocco igen At utstå det 

straff som Keysaren warder på Läggandes”.230 Under hans tid i fångenskap sökte hans far, 

kyrkoherden i Böda Jonas Melenius, hjälp från domkapitlet för att friköpa honom. Han ska dock 

ha nekats hjälp, bl.a. med hänvisning till Meléns ”vanartighet”.231 Att Melén sedan rymde är 

belagt, men det kan ha skett vid en senare tidpunkt eftersom han signerade en supplik i maj 

                                                
229 Meléns supplik 7/5 1760, Diplomatica Maroccana, Svenskt sjöfolks utlösande ur slaveriet, X (Vol. 6), RA. 
230 Konsuln J.M. Bellmans i Cadiz räkenskaper för slavars utlösande, Diplomatica Maroccana, Handlingar ang. 
svenska slavar i Marocko, V (Vol. 4), RA; Supplik 7/5 1760, Diplomatica Maroccana, Svenskt sjöfolks utlösande ur 
slaveriet, X (Vol. 6), RA. 
231 Olsson, Bror, Kalmar stifts herdaminne: Det gamla kalmarstiftets klerus från äldsta tider till våra dagar. D. 4, 
Öland, Kalmar 1951, s. 19. 
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1760. För de 36 skulle Logie betala 24 000 pesos duros och för de rymda en proportionerlig 

summa, i tillägg till den ammunition som Butler utlovat sultanen för Melén.232 

Enligt Krëuger krävde sultanen 180 000 d.s.m. för de kvarvarande svenska fångarna och det 

beräknades att ytterligare 20 000 skulle behövas till hemtransport och kläder. Detta kom dock på 

sin skam när konvojkommissariatet inte ansåg sig ha råd vilket ledde till att ett lån togs vid 

riksbanken, men utbetalningarna ska, som tidigare nämnts, ha skjutits upp till 1780. Detta ska 

enligt Krëuger ha skett i mars 1757 och kan alltså inte stämma eftersom det endast kan ha 

funnits ett fåtal fångar i Marocko vid denna tidpunkt.233 Att majoriteten av fångarna friköptes 

under perioden närmast före eller i samband med fredsavtalet är troligt. De utgifter som 

redovisats av Krëuger och Åmark tyder på att denna utgift inte täcktes av konvojkommissariatet, 

varmed Krëuger kan ha missat den och därmed antagit att fångarna kvarhölls i fångenskapen till 

1792. Detta är dock en tes som måste utredas vidare. 

Bellmans och Logies parallella inflytande sträckte sig således in i Marocko via ombud men 

var inte på något sätt säkra och det fanns andra aktörer som verkade för sina intressen. 

Källmaterialet visar dock på annan praktisk hjälp som de utförde när väl frigivningen var 

genomförd och som kan anses vara lika viktig. Det handlade först och främst om att ordna 

transporter för fångarna från Marocko till Gibraltar och Cadiz och sedan vidare till Sverige. 

Denna transport kunde också ske landvägen. Transportfrågan var tillsynes ingen lätt uppgift. 

Logie införskaffade ett mindre fartyg åt sin äldste son Alexander för ändamålet 1759. Denne 

skulle stå beredd att segla till Marocko för att ta ombord friköpta fångar.234 Detta påtalade han 

vid ett flertal tillfällen i korrespondensen till Sverige och hoppades på uppskattning för sin flit. 

Det finns även handlingar som tyder på att det fanns ett omfattande samarbete mellan konsulerna 

och svenska kofferdiskeppare som använde sina fartyg för transporter i området. De som i övrigt 

kom att användas för hemtransport var i huvudsak danska, nederländska och brittiska fartyg. Det 

finns även exempel på att fångar som ansågs pålitliga användes som kurirer på väg hem. Wulf 

uppger i ett brev till kanslipresidenten Ekeblad den 28 maj 1763, drygt två veckor efter 

fredstraktaten fastställts, att han erhållit ”passage” för styrmännen Jacob Ytterman och Olof 

Lundin ombord på det danska skeppet Fredericus Quintus. I ett uppföljande brev, där han passar 

han på att be om att få erhålla sin innestående ”commission”, medel till nya presenter och pengar 

till 8 sjömäns utlösen, beskrivs Ytterman som en ”hurtig karl” som han låtit bära sultanens brev 

                                                
232 Brev från Logie till kanslirådet 14/2 1761, Diplomatica Maroccana, Förhandlingar mellan Sverige och Marocko, 
III (Vol. 3), RA. 
233 Krëuger, s. I:125. 
234 Från Logie till kanslipresidenten 25/6 1759, Diplomatica Maroccana, Förhandlingar mellan Sverige och 
Marocko, III (Vol. 3) 
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till Sverige.235 Intressant är att han endast begär pengar för 8 sjömäns friköpning. Möjligen är 

det nya fångar han beskriver vilket i så fall skulle innebära att de övriga blivit friköpta.  

En annan viktig funktion som framför allt Bellman bistod med var att ordna husrum, mat och 

förplägnad till fångarna när de lämnat fångenskapen, vilket hans efterlämnade räkenskaper 

vittnar om. Logie gjorde troligen det samma i Gibraltar. Bellman gjorde dock detta med sådan 

frikostighet att han sedermera fick utstå kritik från högre ort. Detta tillsammans med den tidigare 

kontroversen angående friköpningarna kan möjligen ha föranlett Bellmans avsked 1766. 

Krëuger hävdar att kanslirådet ”begått den oförsiktigheten” att ge både Bellman och Logie 

uppdraget att friköpa besättningarna 1757.236 Som vi har sett är dock det hela mer komplicerat 

än så. Det framgår att kanslirådet inte varit helt införstådda med situationen. I källmaterialets 

efterlämnade korrespondens mellan handelshuset Wittfoth och König, kanslirådet etc., framgår 

att man ansett att Bellman hade försummat en utbetalning till friköpningar så tidigt som 1757. 

Den 27 november 1759 verkar saken fortfarande utredas. I en skrivelse från Kungl. Maj:t den 11 

februari 1760, efter att ha mottagit en klagan från konvojkommissariatet som i sin tur mottagit 

klagan från handelshuset Wittfoth och König, angående Bellmans ”försummelse och oriktighet 

med de för skepparen Hedenberg och dess besättnings utlösande […] till honom översända 

pengarna”, drogs Bellmans lön in.237 Därefter verkar Bellmans räkenskaper ha översänts till 

Stockholm för att utredas, men åtföljd av Bellmans idoga självförsvar. Den senaste handlingen i 

saken rör ett memorial daterat den 28 mars 1763. I något som verkar vara ett desperat försök att 

rädda situationen hade betydliga mängder vin tagits från svenska fartyg samt annat materiel från 

förråd och sålts för redan förbetalda växlar hos bröderna Grill i Amsterdam. Detta för att kunna 

betala den återstående summan för Victorias besättning.238 Det verkar således som att skulden 

lagts på Bellman. Möjligen ansåg man att oförsiktigheten låg i att anlita det danska kompaniet 

och därmed förlorat prestige. Det har framgått att Butler betalade friköpningssumman för 

Hedenbergs besättning, och den efterföljande kontroversen kan ha bestått i att det danska 

kompaniet krävde tillbaka pengarna. 

Om vi följer detta interaktionsmönster uppstår en del intressanta tendenser. Samtliga konsuler 

och ombud som bedrivit verksamhet i anslutning till fångarna fick kritik för sitt agerande från 

högre ort. Bellman och Butler riskerade utredning, Logie kallades hem 1763 för att redovisa sina 

utlägg inför kommerskollegium, men friades från vidare utredning pga. ”de stora tjenster [han] 
                                                
235 Från Wulf till kanslipresidenten 28/5 & 28/9 1763, Diplomatica Maroccana, Svenska konsulers skrivelser till 
Kungl. Maj:t och kanslipresidenten, II (Vol. 2), RA; Rasmussen, s. 87. 
236 Krëuger, s. I:119. 
237 Fr.o.m. den 26 maj 1756 användes en kunglig namnstämpel. Skrivelsen var signerad av statssekreteraren 
Hermansson. Underrättelse från Kungl. Maj:t till konvojkommissariatet 11/2 1760, Diplomatica Maroccana, 
Handlingar ang. svenska slavar i Marocko, V (Vol. 4), RA. 
238 Memorial 28/3 1763, Diplomatica Maroccana, Handlingar ang. svenska slavar i Marocko, V (Vol. 4), RA. 
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gjort Sverige”.239 Även Wulf kritiserades för vidlyftiga utgifter i samband med fredavtalet och 

dess upprätthållande.240 Høst menar att de svenska förhandlarna agerade oklokt i att betala så 

”besynderlige store Omkostninger” som ”en anseelig Deel Munition”.241 Att andra kristna stater 

irriterades av detta framgår också i andra källor, bl.a. att Spaniens sändebud i Stockholm 

framförde en klagan angående gåvans innehåll av krigsmateriel.242 En del har tolkat traktatens 

kostnad som rimlig i jämförelse med de kostnader som annars hade uppgått genom konvojering, 

förlust av fartyg och friköpning av besättningar. Andra bedömde Wulfs negativt för att hans 

vistelse och de presenter han gav ansågs ha ”skuldsatt Sverige krona” i Marocko, och därmed 

orsakat att Sverige tappade nationell prestige.243 Handlingarna tyder också på att Wulf hade en 

problematisk relation med sultanen, men samtidigt var svårigheterna kring audienserna enligt 

Høst ett vanligt problem för samtliga konsuler.244 I realiteten var avtalet varken dyrare eller 

annorlunda i innehåll än andra staters strävan att etablera avtal under 1760-talet. Däremot gjorde 

rivaliteten mellan de kristna staterna att sultanens förhandlingsposition stärktes genom att spela 

de kristna staternas strävan att få skyddad handel mot varandra. Høst hävdar också att den 

marockanska nationen i allmänhet av flera skäl hade ”meest tilovers for de Danske”, vilket är 

intressant med tanke på Weili, som i ett brev till Logie hävdar att sultanen inte hade hört talas 

om denna stat.245 Detta styrker det faktum att sultanen gärna spelade européerna mot varandra 

för att utverka fördelar. Intressant är också att Logie, i samband med resan 1763, erhållit pension 

från konvojkommissariatet. Pensionen var hög i jämförelse med andra avlönade pensionerade 

konsuler, men Logie fick bara halva summan eftersom han kvarstannade i Nordafrika.246 Från 

Gibraltar hade Logie tidigare skrivit ett underdånigt brev om hans egen och hustruns svåra 

situation och att de inte skulle överleva en vinter i Sverige efter att ha levt i varmare breddgrader 

under så lång tid, samt att de alltid levt sparsamt, var i behov av pengarna och att han alltid 

arbetat för svenska intressen.247 Att Logie agerade för fångarna utifrån empatiska skäl får 

betraktas som belagt. Vid minst ett tillfälle år 1755 skickade Logie en summa pengar till Berg 

och de andra utan mandat från Sverige.248 Berg omnämner också ett par franska fångar från 

Alger som ”ganska mycket prisade och berömde” Logie som ”skickat dem både mat och 

                                                
239 Krëuger, s. I:240. 
240 Krëuger, s. I:119, 240. 
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penningar” när den franske konsuln inte gjorde det.249 Men han hade också en utpräglad förmåga 

att tillvarata sina personliga intressen. Under fredförhandlingarna med Alger 1736 anklagades 

Logie av konsulatsekreteraren Gedda för att gömma varor som var avsedda för deyen, men 

friades från alla misstankar.250 Att Logie vid denna tid bedrev egen handel är också troligt.251 Vi 

kan därmed fråga oss om denna tendens endast är ett sammanträffande eller om deras agerande 

var en del av en utbredd kultur bland kommissionärer och konsuler. Troligt är att vistandet i 

denna miljö förutsatte en viss form av intriger och egenintresse för att kunna uppnå sina mål, 

och möjligen överleva, vilket gjorde att fångarnas möjlighet till frigivning onekligen 

försämrades. I detta intrikata spel fanns uppenbarligen ett ömsesidigt beroende genom flera 

aktörsnivåer där man i den konfliktbetonade relationen också strävade efter samarbete. 

Høst beskriver dessutom det konsulära arbetet i Marocko som svårt och nära omöjligt. 

Förutom konkurrensen med andra konsuler utgjorde relationerna med sultanen en balansgång 

som var svår att bemästra. All kontakt med sultanen skedde med brev eftersom konsulaten inte 

fanns vid sultanens mekzhen utan i kuststäderna. Høst förklarar att alla konkurrenter försökte 

erhålla fördelar på den andres bekostnad, men att alla parter höll goda miner utåt. En svårighet 

utgjordes också av att köpmännen från samma nation kunde underminera konsulernas 

verksamhet. De lyckades enligt Høst med detta då de hade större kapital att påverka situationen 

samtidigt som det stod klart för alla att ”Kongen og Nationen elske den mest, som betaler 

mest.”252 I det svensk-marockanska fredsfördraget 1763 under artikel 19 stod dock att sultanen 

skulle behandla alla konsuler likvärdigt.253 Dylika förhållanden utgör en förklaring till 

svårigheterna med att friköpa fångar. Det fanns ständigt krafter som verkade emot. Det blir 

också tydligare varför olika fångar verkar ha visat uppskattning för olika konsuler och att det 

inte fanns en given representation som fångarna kunde vända sig till. Det omgivande nätverkets 

aktörer vävde ett nät av fördelar för att vara den som står högst i gunst och därmed få personliga 

fördelar. Även om denna typ av generalisering helst ska undvikas framgår det i detta 

interaktionsmönster tydliga tendenser på att så var fallet. Denna kultur av egenintresse verkar ha 

frodats i ett närmast ingenmansland där det fanns liten kontroll över utgifter för makthavarna i 

Sverige.  

                                                
249 Berg 1757, s. 34 f. 
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3.2.3 Indirekta rumsliga interaktioner 

För att synliggöra det maritima rummet enligt den antagna metoden bör också andra rumsliga 

interaktioner inbegripas. Detta kan ge fördelar i form av en vidare förståelse för det maritima 

rummets transkulturella aspekter, och därmed också för sammanhanget. Inledningsvis är det 

därför lämpligt att lyfta fram svenska handelsintressen i Marocko. Den direkta handeln mellan 

nationerna anges i litteraturen ha varit liten vilket bidrog till att de svenska konsulerna behövde 

avlönas.254 Men som vi har sett bedrev åtminstone Logie egen handelsverksamhet. Høst nämner 

dock inga svenska handelshus i Marocko.255 Det är däremot troligt att det fanns en viss handel 

genom svenska köpmän i Marockos närområde och flertalet svenska köpmän och skeppare som 

rörde sig i den maritima miljön kring Gibraltar. Den brittiska fången Elizabeth Marsh nämner i 

sin berättelse en svensk kapten och en svensk köpman som hon träffade vid olika tillfällen i Salé 

1756, vilket sannolikt rör sig om fria skeppare. Den ena gav henne också en guldring så att hon 

kunde hävda att hon var gift med sin följeslagare, Mr. Crisp, för att inte utstå onödiga risker.256 

En annan nordeuropeisk grupp som verkade i Marocko utgjordes av hantverkare. Danmark 

skickade enligt avtal avlönade sådana, bl.a. en byggmästare, målarmästare, trädgårdsmästare och 

stenhuggare till Marocko 1760. Detta var ett relativt utbrett förfarande. Sverige avlönade 

stenhuggaren Ulander för samma ändamål år 1788.257 I Alger arbetade under 1800-talets början 

en svensk krutmästare vid namn J. F. Schultze.258 Mindre känt är också att Sverige under 1700-

talet hade koloniala planer i Afrika. Exempelvis planerades en handelsstation vid Agadir i södra 

Marocko under 1740- och 50-talen. Initiativet kom från den marockanska juden Josef Buraglio 

och argumenten var att Sverige med denna skulle få en utökad marknad för sina exportvaror och 

utgöra en knutpunkt för handeln med Medelhavet. Intresset var dock svalt från kanslipresidenten 

Carl Gustaf Tessin, vilket bland annat berodde på att idéns genomförande krävde ett militärt 

angrepp.259  Däremot fullföljde Danmark som tidigare nämnts ett liknande förslag. Under 1700-

talet fanns också en utbredd oro i Sverige för epidemiska smittor från ”Barbariet” vilket 

uppmärksammades genom kungliga förordningar bl.a. 1733 och 1744. De var främst riktade mot 

främmande makters fartyg som interagerade med svenska, men måste också ha riktats mot 

svenska fartyg som anlöpt hamnar i Nordafrika. Vidare framgår ett intresse, åtminstone under 
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1760-talet, för att etablera en utökad handel i Nordafrika vilket inbegrep Marockos norra hamnar 

och dess spannmålshandel.260  

En annan grupp som kan anses vara relevant för att belysa interaktionsmönstret är 

akademikerna. Det fanns, samtida med den yngre adelns peregrination, en relativt hög 

medvetenhet bland svenska akademiker under 1700-talet angående botaniska, zoologiska, 

numismatiska och historiska intressen i Marocko och dess närområde, som också ingick i det 

maritima rummet. Detta ömsesidiga intresse mellan akademiker och konsuler, som även 

inbegrep fångarna, är något som ibland har glömts bort men har ånyo påpekats av bl.a. 

Müller.261 Två av konsul Logies söner och tillika den nya konsuln Erik Branders svågrar, 

Alexander och Fredrik, hade nära kontakt med Linné och sände honom flera exemplar från det 

unika växt- och djurlivet i Atlasbergen. Brander ska ha sänt Linné exemplar, delvis insamlade 

med hjälp av ”morer och slavar”. Hans svärfar Logie fick ta med sig några exemplar vid dennes 

hemresa 1756. Historikern S. Peter Dance menar att det är möjligt att Brander utnyttjade Linné 

för att bli uppmärksammad i Sverige ”för sin flit” snarare än för de resultat han kunde uppvisa. 

Det var med Linnés hjälp han senare blev invald i Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala. 

Möjligen var det en del av Branders strävan att avancera i karriären. Han adlades Skjöldebrand 

1767.262 Ett exempel på det samtida historiska intresset för Marocko återfinns i ett brev daterat 

1787 från publicisten Carl Christoffer Gjörwell d.ä. till dåvarande adjunkten i Uppsala Olof A. 

Knös. I brevet finns en bifogad avskrift av en antik inskription som han fått från Wennström. 

Gjörwell hoppas att Knös kan lämna den vidare till ”den Höglärda Societeten i Upsala” eftersom 

han själv inte kan tyda den.263 Både Knös och Gjörwell var dessutom bekanta med Carl 

Aurivillius som översatte sultanens texter under förhandlingarna med Marocko.264 Möjligen 

överensstämmer detta väl med den samtida bildningsvärldens nyvunna intresse för antiken och 

”orienten”. Samtidens intresse för detta är synligt i såväl svenskars resor i ”orienten” som i 

exempelvis engelsmannen Thomas Shaws reseberättelse från Nordafrika, som publicerades 

1737, där liknande inskriptioner är publicerade.265 Shaws bok sändes som gåva till Kungliga 

Vetenskapsakademien 1749 av Carl Reftelius, konsulatsekreterare i Alger 1732-1733.266  
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Det finansiella nätverket i Europa var en viktig förutsättning för transaktioner av pengamedel 

och friköpningar. Flera handelshus och köpmän ur det merkantila borgerskapet var som tidigare 

påpekats involverade med de fartyg som trafikerade Medelhavet och hade därmed stora intressen 

av att detta förflöt smärtfritt.267 Handlanden Hans Wittfoth föreslog Wulf till förhandlare med 

Marocko under en muntlig överläggning med sekreta deputationen 1761 och Wittfoth var 

dessutom en av de drivande i förhandlingarna med Marocko och arbetade aktivt i samförstånd 

med kanslipresidenten angående förslagen till fredsfördrag. Wittfoth hade också sedan tidigare 

ett utbrett nätverk i Medelhavet och ägde flera fartyg som trafikerade Gibraltar sund.268 Andra 

handelshus och bankirer som användes i Marocko var J. H. Fölsch i Marseille, bröderna Grill i 

Amsterdam och Appelroth och Spalding i Stockholm. 

En annan viktig grupp som interagerade med både konsuler och fångar var örlogsflottans 

officerare och sjömän. 1755 bestod den svenska örlogsflottan av 24 tyngre och 15 lättare 

örlogsmän och ett flertal sändes till Medelhavet i konvojtjänst eller på enskilda 

kryssningsuppdrag.269  Ett par fartyg konvojerade även ostindiefarare utanför Marockos kust. Ett 

antal ingick i den maritima diplomatin med de nordafrikanska staterna. Colley har dock påpekat 

att dessa expeditioner inte kan jämföras med 1800-talets kanonbåtsdiplomati.270 Genom 

expeditionerna kom ett betydande antal svenska undersåtar i kontakt med Nordafrika. Svenska 

sjöofficerare, underofficerare och skeppsbyggare tjänstgjorde också under 1700-talet i 

främmande makters örlogsflottor, främst för att få större sjövana på öppet hav.271 För ändamålet 

fanns en särskild fond inom amiralitetet för att täcka resekostnader.272 Detta utökade naturligtvis 

kontaktytan ytterligare. Huvuddelen av utlandsstudierna gjordes i de brittiska, franska och 

nederländska flottorna, men ett par tog tjänst hos andra stater. Löjtnanten och prästsonen Johan 

Corvin Nordenankar inledde sin karriär i brittisk tjänst varefter han fick befäl över den svenska 

paketbåten i Alger 1751, men led skeppsbrott och hamnade hos deyen som chef på fregatten 

Presa Neapolitana. Strax därefter gick han i maltesisk tjänst och deltog i flera sjöstrider innan 

han återvände till Sverige.273  

Under perioden 1755 till 1761 skickades fem örlogsexpeditioner till marockanska farvatten 

som bekostades av både konvojkommissariatet och andra statsmedel, men när 
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fredsförhandlingar inleddes 1761 upphörde expeditionerna under en tioårsperiod.274 Den 

geografiska rörligheten bland officerarna kan därmed betraktas som stor och flertalet svenska 

sjöofficerare ingick i den maritima kulturen i Medelhavet under vår tidsperiod. I samband med 

1754 års kapningar skickades en sjöexpedition år 1755. Denna utgjordes av tvådäcksfregatterna 

Södermanland, med Johan von Rajalin som expeditionschef, och Uppland, som fördes av 

Kristoffer Falkengréen.275 Provianteringsuppehåll gjordes i Lissabon där konsuln Arfwedsson 

bistod expeditionen och i Cadiz för att fylla på vattenförrådet där Bellman fanns tillgänglig. 

Under kryssningarna längs den marockanska kusten patrullerade fartygen tätt utanför 

kaparfästena. De mötte också och växlade nyheter med svenska handelsfartyg. Ett av dessa 

fördes av Sven Berg som själv råkade ut för kapning ett par år senare.276 År 1757 beviljades 

konvojkommissariatet ett särskilt anslag på 14 562 riksdaler för skydd mot marockanska 

kapare.277 1758 skickades de något mindre fregatterna Svarta Örn och Jägaren, förda av Gustaf 

Bärfält och Karl Fredrik Nordberg, på konvojerings- och kryssningstjänst som varade i drygt 

tjugo månader.278 Under kryssningen anlöptes flertalet hamnar, bland annat Cadiz.279 

Nästföljande sjöexpeditioner skickades 1759 och innebar en kraftsamling mot 

kaparverksamheten och kan förklaras med de intensifierade kapningsförsöken åren innan, vilket 

inkluderade Emdens kryssningar. Först skickades en konvojeringsexpedition för att skydda 

handelssjöfarten bestående av tvådäcksfregatten Sparre, förd av Krister Ludvig Jägersköld och 

de tre fregatterna Postiljon, Falk och Höken förda av Hans Axel Grüner, Johan Lorentz Hierta 

och Karl von Treutiger.280 Jägersköld förde sedan befäl över svenska arméns sjötransport från 

Pommern 1762 och bl.a. Grüner hade tidigare erfarenhet av sydliga farvatten. Under våren 1759 

skickades också två beväpnade handelsfartyg som inhyrts av amiralitetet genom initiativ av 

köpmän i Stockholm. Inblandade i företaget var bl.a. Hans Wittfoth och Abraham Grill.281 Det 

visar på att man i Sverige upplevde hotet från kaparna som högst reellt men också 

Stockholmsköpmännens möjlighet att påverka. Konvojtjänsten varade i tjugo månader och 

bestod av kryssningar utanför kaparfästen i norra Marocko. Kostnaden uppgick slutligen till över 
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400 000 d.s.m.282 Dessa fartyg, Adolf Ulrik och Jason, fördes av Erik Morén och Tomas 

Kullenberg och båda interagerade med Bellman i Cadiz men anlöpte också Gibraltar.283 

Kullenberg agerade senare sändebud till Marocko åren 1780-1781. Både Jägersköld och Moréns 

expeditioner samverkade utmed Marockos kust.284 Den tredje kryssnings- och 

konvojeringsexpeditionen mot Marocko åren 1759-1760 bestod av fregatterna Jarramas, 

Mercurius och Svarta Örn, förda av Karl Ulrik Améen, Johan Hising och Joakim 

Göthenstierna.285 Bland annat Hising hade tidigare erfarenhet från 1755 års expedition med 

Uppland och expeditionen bistod Wulf och Wennström under fredsförhandlingarna. Intressant 

att påpeka är att Mercurius och Jägaren var byggda för att kunna framföras med rodd, något 

som var fördelaktigt mot de marockanska fartygen.286 De senare expeditionerna var också i 

området när Logie som mest förhandlade om friköpningar. Han menade bl.a. att fartygen borde 

användas att hämta fångarna och transportera dem hem till Sverige, men att det kunde bli 

problematiskt att anlöpa marockanska hamnar utan presenter till sultanen.287 

 Nästan samtliga befälförande officerare ombord på dessa fartyg hade erfarenhet av utländsk 

tjänstgöring eller kofferdi- eller örlogstjänst i Marockos närområde. Likaså torde stora delar av 

besättningarna ha fått liknande erfarenheter. Det fanns betydande släktskap och 

vänskapsrelationer bland de officerare som på något sätt var involverade med expeditionerna, 

konvojkommissariatet eller Sveriges förhandlingar med Marocko. Ett av många exempel är att 

kapten Hierta var gift med Kristina Elisabet von Stauden, syster till det svenska sändebudet i 

Marocko 1772 och 1775, Abraham von Stauden. Moréns son hade tidigare tjänstgjort som 

löjtnant på Postiljon, Svarta Örn och på Adolf Ulrik tillsammans med fadern.288 På liknande sätt 

går det att kartlägga flertalet av officerarna och visar den småskalighet som fanns inom 

sjöofficerskåren och därmed också vidareförandet av erfarenheter i det maritima rummet. Likaså 

kom de i kontakt med konsuler, främmande kulturer och kunskaper om fångenskapen i Marocko 

kan inte ha undgått dem. Erfarenheten de fick hade de nytta av under sina fortsatta karriärer och 

var av avgörande betydelse för örlogsflottans prestationer under exempelvis ryska kriget 1788-

1790.289 Även om de svenska sjöexpeditionerna kan anses ha varit verkningslösa eftersom de 
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inte på ett effektivt sätt förhindrade kapningar bidrog de till en transkulturell interaktion med 

undersökningens objekt.290  

Ovan nämnda interaktionsmönster, som utgör en del av de direkta och indirekta 

interaktionerna som förekom i det maritima och transkulturella rummet, i Marocko och dess 

närområde, vittnar om en förbindelselänk mellan de enskilda objekten och ett transkulturellt 

möte som också inbegrep delar av befolkningen i Sverige. Det är därmed belagt att det fanns ett 

betydande sammanhang mellan objekten. 

3.3 Gemenskap, identitet och det ömsesidiga beroendets problematik 
Genom att identifiera och kartlägga objekten samt undersöka fångeskapens och det maritima 

rummets interaktionsmönster har det skapats förutsättningar att historisera objekten, vilket i 

denna uppsats innebär att följa uppkomsten av föreställningar kring identitet och 

gemenskapsyttringar. Detta utgör den tredje nivån i uppsatsens undersökning. För att belysa 

sådana föreställningar ska ett par tendenser i källmaterialet lyftas fram och exemplifieras.  

3.3.1 Identitetsföreställningar och gemenskapsyttringar 

Som vi har sett i föregående undersökningar befann sig fångarna i ett utsatt läge som var en 

grogrund för potentiella konflikter. Konflikten polariserade därmed delar av processen kring 

kulturellt meningsskapande. I denna avgör sammanhanget vad uppmärksamheten riktas mot. 

Detta förstärktes möjligen av att sjömännen kom från småskaliga och kilformiga samhällen och 

hamnade i fångenskap där det fanns en multikulturell miljö med markanta skillnader från 

hemorten. Detta verkar dock mot deras erfarenheter från yrkeslivet inom långdistanshandeln. De 

utgjorde, som tidigare nämnts, den grupp som möjligen hade goda förutsättningar att överbrygga 

detta genom den kosmopolitiska process som det maritima rummet erbjöd.  

Förflutna föreställningar om nationell identitet har inom forskningen varit föremål för 

djuplodade studier. Nationell identitet i etnisk och modern bemärkelse får betraktas som mindre 

synlig i fångarnas efterlämnade källmaterial.291 Därtill är inte källmaterialet tillräckligt 

omfattande för att göra det möjligt att dra några större slutsatser. Däremot hyste de känsla av 

nationell tillhörighet som verkade parallellt med en tydlig religiös identitet och en lojalitet mot 

monarken. Uttrycken passar väl in i 1700-talets officiella retorik. Det finns dock exempel på att 

den maritima identiteten ibland verkade parallellt som sammanbindande faktor i fångenskapen. I 

en supplik skriven av bl.a. Zeck, Tärnström och Melén utger de sig samlat för ”wÿ ùti Barbariet 
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warande Slavar Swänske ùnder Såtare och Siöfarande”.292 Denna utgörs således av tre 

identifikationer: Slavar, svenska undersåtar och sjöfarande. Det är ett exempel på vilka 

identiteter som tillsammans med den religiösa framgår tydligast i källmaterialet. 

I samband med den nyss inledda fångenskapen för Concordias besättning skrev Weili den 24 

juli ett brev till Logie i Alger och berättade om deras öde. Han uttryckte hopp om att den danske 

undersåten Baur skulle behandlas som en del av hans besättning och friköpas därefter, men 

berättar även att hans farhågor hade besannats när han av andra fångar fått veta att sultanen inte 

släppte någon om inte alla undersåtar från samma nation friköptes samtidigt. Vidare uttrycker 

Weili också en oro över att friköpningen ska dra ut på tiden. I samma brev nämner Weili därför 

de ”5 åhr” som några danska fångarna befunnit sig där, trots att deras utlösen varit ”i beredskap” 

i fyra år.293 Om dessa danska undersåtar kan förknippas med den norske skepparen Lars Diderich 

som lämnat fångenskapen året före och som bl.a. omnämns av Berg, är oklart.294 Weili fortsätter, 

angående de danska, att: 

[…] Kongen icke weste af att den nationen war till i werlden och commissionen att handla om deras utlösen 
war gifwen till en portugis hwilken nation han hit tills icke welat låta lösa, har det icke kunnat ske för än nu 
de blifwit begrepna under de franske. Sådane och flere dylika hinder skola ofta komma i wägen hos den 
gamle egensinniga Kongen i feez. Gud stadfäste honom i den tankar han nu sägs wara uti, att gierna låta lösa 
de Christna.295 

Denna typ av orosyttring, som var befogad, visar de komplexa förhållanden som vara gällande i 

Marocko. Vi har sett att byråkratiskt krångel, sultanens nyckfullhet och de europeiska 

konsulernas eller ombudens egenintressen kunde förlänga fångenskapen avsevärt. Avgörande 

var pekuniära lösningar. Det visar även att Weili inte var beredd att lämna Baur vind för våg, 

vilket möjligen grundar sig i solidaritet eller det faktum att Weili som skeppare kände sig 

ansvarig för hela besättningen oavsett nationstillhörighet. 

En intressant händelse som visar på den småskalighet och samhörighet som fanns inom 

sjöfartsmiljön är den grupp svenska skeppare som befunnit sig i Gibraltar och där fått reda vad 

som hänt Berg och Weili. Flera av dem samlade ihop en summa pengar till hjälp. Denna kom 

dock inte fram intakt.296 Som vi har sett hjälpte de även till med transporter över sundet. Även 

vid andra tillfällen fick de stöd genom insamlingar av sjöfartssamhället. Ett bidrag lämnade en 

kapten ”Beerdumpel från Stralsund”, samma skeppare som själv hamnade i fångenskap med 
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Hazarden.297 Den ”väv av solidaritet” som tidigare omnämns är här given. Småskaligheten är 

också synlig på flera sätt. En av matroserna på Enigheten, Anders Weidling, var släkt med 

ämbetsmannen i Kalmar Michael Weidling. Denne var involverad i friköpningen av 

Concordia.298 Det fanns också, inte oväntat, släktskap mellan fler fångar. Emanuel och Baltzar 

Bierdumpel är ett exempel, Hans och Johan Holst ett annat. Den avlidne pojken i Fès Lambrecht 

hade exempelvis släktskap med Melén, som i sin tur var kusin till skalden Erik Johan Stagnelius 

far.299 Den gemensamma bakgrunden bidrog säkerligen till sammanhållningen. Den svårt sårade 

Melén utgör också ett exempel på hur fångenskapen kunde stärka gemenskapen. Trots dennes 

antydda ”vanartighet”, som bidrog till att domkapitlet inte ville hjälpa, finns flera uppgifter som 

tyder på att hans medfångar gjorde uppoffringar för hans skull. Ett annat exempel där denna 

solidaritet är framträdande är Bergs omtanke för de två yngre besättningsmännen som hölls kvar 

i fångenskapen. Ett stort problem för Berg, uppger han själv, var att han inte kunde komma i 

kontakt med dem efter att de förts bort. Han var mest orolig för Eriksson Lund, som han kallar 

”en beskiedlig och stilla Yngling, och gaf godt hopp om sin skickelighet wid Siöwäsendet.” Vid 

deras separation såg han deras ”gråtande ögon och häftiga bedröfwelsers rörelse”. Berg gjorde 

allt vad han ansåg sig förmögen till. Han pratade med de katolska prästerna i Fès och gav dem 

de fem dukater han och de övriga hade i besparingar. Han pratade också med två kvarblivna 

franska kaptener, Roual och Boyer, som lovade att se efter dem. Dessutom överlämnade 

svenskarna alla köksattiraljer som de inte var i akut behov av själva till ”gossarna”. Morgonen 

efter avskedet, den 24 juli, gjorde Berg även ett sista försök att försäkra sig om fransmännens 

hjälp. När Berg och de andra nått Tetuan fick de ett brev från Eriksson Lund, som uppenbarligen 

var vid god hälsa.300  Ett senare brev från Berg till kanslipresidenten, daterat 23 januari 1758, 

skrivet efter hemkomsten och publiceringen av fångenskapsberättelsen, styrker antagandet om 

att Berg verkligen hyste omtanke och ansvar angående sin kvarlämnade besättning. Han vädjar i 

brevet om pojkarnas situation. Han kallar visserligen Österman för Westerman, men han 

poängterar för adressaten att många unga män i marockansk fångenskap lätt kunde bli renegater, 

eller dö i fångenskapen, om inget gjordes.301 Denna rädsla för att yngre pojkar skulle bli 

utnyttjade och korrumperade i muslimsk fångenskap var ett vanligt tema i den kristna retoriken 

och går bl.a. tillbaka till den katolske munken Diego de Haedos publikationer om Nordafrika.302 
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Skepparens roll som ledargestalt framkommer i det stora antal räkningar som skickades till 

Bellman. När fångarna tagit emot underhåll intygades detta med namnteckning av antingen 

skepparen eller styrmannen i dennes ställe. Vid de tillfällen där skepparen eller styrmannen var 

frånvarande berodde det i majoriteten av fallen på att denne blivit frigiven, varit sjuk, avliden 

eller flyttad till annan ort och då undertecknade den enskilde besättningsmannen utbetalningen. 

Detta underhållssystem var inte vattentätt och det fanns inte alltid garantier för att alla pengar 

skulle komma fram. Ombuden fick också provision på underhållet till fångarna. Pengarna 

fördelades efter högsta befäl och besättningstillhörighet vilket bidrog till en bibehållen hierarki i 

fångenskapen. Angående storleken på utbetalningarna var dock Berg besviken på att det i Fés 

inte var som i Tetuan där det fanns en ”åtskilnad emellan dem som warit Capitainer och det 

öfriga Skieps-folket”.303 På det hela tagit uttrycker Berg att det också var bättre 

arbetsförhållanden i Tetuan. Bland de kapade fartyg som gjorde motstånd var det först och 

främst fartygens befäl som skadades eller dödades, vilket kan tyda på att de begivit sig in i 

striden med en större känsla av ansvar än andra.  

Hierarkin och gemenskapen kunde dock brytas ner. Det fanns delade meningar om hur man 

skulle förhålla sig till kaparna. Vissa förespråkade ett passivt motstånd i väntan på friköpning 

och andra hade till synes färre betänkligheter när det gällde möjligheter att förbättra sin 

situation. För Berg var det självklart, åtminstone i efterhand, att man inte skulle hjälpa till att 

”förfärdiga machiner ärnade til de Christnas förföljande”. Samtidigt som Berg moraliserar över 

detta är han ändå inte övertygad, vilket vi sett ovan. Han blir dock påmind om sitt ansvar för de 

andra och när han såg sin besättning ”med tårar i ögonen fruckta at jag skulle öfwergifwa dem” 

bestämde han sig för att ändå gå med de andra till Fès. Detta till trots att han kände sig sjuk.304 

Sjukdom är ett av flera teman i källmaterialet och det har bl.a. påpekats att simulerad sjukdom 

var ett vanligt knep bland fångar för att hålla nere friköpningssumman.305 I Bergs berättelse 

förstärks intrycket av lidande i fångenskapen genom hans ständiga återkoppling till sjukdom. 

Huruvida det gick till så som Berg beskriver eller är en efterhandskonstruktion är svårt att veta, 

men det faller in i den didaktiska berättarstil som fångenskapsberättelserna utgör. Berg 

framställer sig själv som herden över sin flock, vilket var en föreställning som kom att lida 

påfrestningar under fångenskapen när hans besättningsmän inte upplevde samma känsla av 

samhörighet i den hierarkiskt nedbrytande miljö som fångkvarteren utgjorde. Vid ett senare 

tillfälle, den 16 oktober 1755, när en större grupp fångar anlände från Tetuan utan de sex 

svenskarna, moraliserar Berg åter igen över att de svenska med detta hjälpte kaparna och 
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hänvisar också till några franska fångar som tyckte likadant. De ansåg att man hellre ”wilja lida 

alt hwad [man] kunna” än att hjälpa dem.306 Berg söker därmed stöd hos andra för att stärka sin 

sak. Under denna tid måste hänsyn tas till den utsatthet som fanns bland fångarna och trots att de 

svenska fångarna emellanåt var vid gott mod, kände de sig ”öfwergifne och bortglömde utaf alla 

fordna Wänner och anhöriga uti Sweriget”.307 Bristen på nyheter angående friköpning i tillägg 

till fångvaktarnas nyckfulla grymhet räckte som nedbrytare av barriärer.308 Det har påpekats att 

när denna hierarki bröts ned lockades flera sjömän av den föreställda friheten på ”andra sidan”. 

En möjlighet var att konvertera och därmed undslippa fångenskapen. För många var det 

lockande, men ingen given väg till lycka. Det utgjorde också en möjlighet att nå högre i 

samhällshierarkin än de kunde hoppas på hemma. Men för detta krävdes som oftast att helt 

lämna sitt gamla liv bakom sig och på en gång rasera gemenskapsbanden till de övriga. Den 

kristna lärans förnekare var en given konformitetsbrytare i fångenskapen. Enligt Høst fanns det 

renegater från flertalet europeiska stater men inga uppgifter tyder på att det fanns några svenska 

under undersökningens tidsram.309 Däremot fanns sådana i andra sammanhang.310 

Konverteringen uppfattades inte enbart positivt från muslimskt håll. Høst uppger att sultanen 

ansåg 700 piaster vara ”kierare” än 700 renegater.311 Flertalet renegater hade dock blivit 

tvångskonverterade i unga år, vilket säkert var ett skäl till Bergs oro angående de efterlämnade 

pojkarna. Engelsmannen Thomas Pellow blev som tonåring tillfångatagen utanför Englands 

sydkust och tvingade konvertera och genomlevde 23 år i sultanens tjänst innan han rymde. Vid 

hemkomsten fick han sedan möjlighet att publicera sin berättelse och denna präglas av hur han 

försöker rättfärdiga sina år som renegat i Nordafrika mot en kritisk hemmaopinion. En av hans 

bekanta i Marocko var dessutom en svensk styrman.312  

Ett exempel på hur lockelserna, skepparen som fadersfigur och hur gemenskapen kunde 

återskapas återfinns i Bergs berättelse. Under julen 1755 förfasar sig Berg över sina medfångars 

okristna beteende som han med ”hiertans grämelse finna at inbördes kiärlek och förtroende 

saknades”. Bland annat nämner han med en känsla av ”bedröfwelse” hur några av hans 

”landsmänner gingo ofta för wida uti oförstånd både emot [honom] och i andre mål”, trots att 
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han hjälpt dem med gott hjärta. Som tack svarade de med ”et högmodigt förakt”. Den som ville 

ha lugn och ro blev hatad och förtalad, menar Berg. Den som däremot ”kunde supa, swärja och 

dundra blef alltid hållen för en braf man och want på kort tid alla illsintas förtroende.” Denna 

upplevda laglöshet och skillnaden mot hur det ”åtminstone bordt warit emellan” de kristna, tärde 

uppenbarligen på honom när han hemma i Stockholm skrev ned sin berättelse.313 På morgonen 

den 11 maj 1756, samma dag som de i Fès boende svenskarna fick besked om att de skulle få 

resa hem, fick en svensk, det är oklart vem, ett psykiskt sammanbrott som enligt Berg berodde 

på samvetskval över sitt tidigare beteende. Denne ska ha kommit till Berg gråtandes och bett om 

förlåtelse för att han inte följt Bergs uppmaningar. Om detta är sant eller inte, om det är Bergs 

ord eller en hjälpande spökförfattare kan vi inte veta, men det är åter igen en koppling till det 

didaktiska perspektiv som genren utgör. Berg berättar att de ”lågo hela förmiddagen allena 

hemma uti Knuten [fångkvarteren], ned på Jorden tillsammans, och gråtande bådo Gud om wåra 

många synders nådiga förlåtelse och hielp utur detta wårt ömkanswärda tilstånd”. Samma person 

blev under kvällen så ”desperat” att de var tvungna att binda honom.314 

Bergs förfarande visar hans önskan att bibehålla den position i hierarkin han haft ombord på 

Merkurius. Han önskade också gemenskap och sammanhållning utifrån sina principer, något 

som är synligt i de antagonismer som han uttrycker mot andra aktörer i fångenskapens 

transkulturella rum. Detta passar in i den äldre officiella retoriken mot katoliker och ”turkar”. På 

så vis ställer sig Berg mot flera avvikare som möjligen kunde hota hans principer angående 

gemenskapen, bl.a. ”sodomiter”. Bergs främsta antagonist är dock inte sultanen utan de verkade 

under honom. Berg är visserligen kritisk mot sultanen men betraktar honom som en monark vars 

”galna och ursinniga lefnad” mer påminner om en litterär varelse. Berg förklarar att orsaken till 

att befolkningens tålde ”ett så Souveraint tyrannie” berodde på det ”blinda wärde Folket satt på 

hans heligdom”.315 Detta uttryck passar möjligen in i det svenska samhällets förändrade attityder 

mot monarken. Bergs beskrivningar av sultanen delger dock information som det är osannolikt 

att han kan tänkas ha sett med egna ögon.  

Antagonisterna uttrycks främst i samband med konflikter. En sådan gäller frigivningen av 

Weilis grupp. Det gladde Berg, men han var också bitter över att ombudet Ferrares inte lyckats 

uppfylla löftet att meddela Colletti och Patissiati att alla skulle friges samtidigt. Det hade också 

skett utan sultanens direkta godkänning. På så vis förlängdes fångenskapen för Bergs grupp och 

det gjorde naturligtvis Berg nervös med tanke sultanens beteende som han konsekvent 

uppfattade som hetlevrat och nyckfullt. I samband med detta blev Berg uppkallad till ”Blemori”, 

                                                
313 Berg 1757, s. 51 f. 
314 Berg 1757, s. 63-65. 
315 Berg 1757, s. 66, 68. 
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sultanens minister, som fått ett brev om de svenska fångarnas frigivning, men detta ville han inte 

framföra till sultanen om han inte först fick pengar. Berg förklarar att han inte hade några, 

varefter ministern hotade med evigt slaveri om sultanen fick reda på de redan frigivna 

svenskarna. Denna korrupta miljö och eviga ängslan utsatte Berg för stora påfrestningar. 

Fångarna var dock inte de enda som var rädda för sultanen, vilket återspeglas i de intriger som 

fanns kring denne. ”Blemori” hade Berg inte mycket till övers för och menade att han var feg 

och om sultanen sa att ”han är ett Swin, en Skielm eller Tjuf, så måste han alltid säja ja utan 

betänckande.” Det fanns tillfällen under fångenskapen som det verkar ha varit lättare för dem, 

bl.a. när de fick fira kristna högtider, vilket givetvis var viktigt för sammanhållningen. Under 

fångenskapen, när sultanen var på gott humör, erbjöd han dem frukt och annan mat, men också 

andra gåvor. De fick vid ett tillfälle rikliga mängder med surmjölk, som svenskarna, engelsmän, 

fransoser och spanjorer i en glädjens stund gjorde att ”alla blefwo gierna Swin” varpå det sedan 

länge fördes ”sura Miölcke-kriger.” Den nationsvisa gemenskaperna är också tydliga i sådana 

uttryck.316 

En annan aktör som Berg distanserar sig ifrån är den kristna caïden Paulus som han vid flera 

tillfällen anklagar för profithunger och orsak till mycket lidande under fångenskapen. Ett tillfälle 

där antagonismen uttrycks mot andra kristna, men som inte var underställda sultanen, är under 

Bergs sjöresa från Gibraltar till Cadiz på ett spanskt fartyg som de uppenbarligen var glada att 

lämna.  Slagsmål och fylleri mellan spanjorerna gjorde att Berg fällde omdömet att sällskapet 

ombord inte var ”mindre ogudeligit än det wi lämnade på fasta Landet.”317  

3.3.2 Det ömsediga beroendets problematik 
[…] ty jag får nu den äran uprepa hvad jag förra gången hos Eder Excellence insinuerat, och dagel: här 
erfares, nemligen, att ingen ting är att lita på här i landet.318 

Under föregående avsnitt har mer eller mindre tydliga tendenser framkommit. Vi har sett att 

gemenskapen stärktes och bröts ner och återspeglar en komplex situation som på inget sätt var 

predestinerad. Fångarna kunde samverka med muslimer, katoliker och judar men också hamna i 

konflikt med dem. Det kunde uppstå interna konflikter bland de svenska fångarna. Det fanns 

också en utbredd rivalitet i det omgivande nätverket vars aktörer drevs av egna agendor. Således 

går inte denna konfliktbild att tolka som svartvit. De var naturligt antagonistiska mot sina 

frihetsberövare, men de betraktade dessa med rädsla snarare än överlägsenhet. Rädsla kan dock 

betraktas som ett universellt drag. Den gravida marockanska kvinnan Lala Fatma, som 

                                                
316 Berg 1757, s. 58 f., 63. 
317 Berg 1757, s. 88. 
318 Brev med chiffertext från Abraham von Stauden till kanslipresidenten 18/7 1775, Diplomatica Maroccana, 
Svenska beskickningars skrivelser till Kungl. Maj:t och kanslipresidenten, I (Vol. 1), RA. 
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tillfångatogs av maltesiska kapare 1798 och misshandlades svårt, uttrycker samma rädsla och 

utsatthet i ett brev till sultanen.319 Som Braudel påpekat, och ofta citerats, utgjorde Medelhavet 

en blandning av många kulturer som under ytan av skarpa politiska och religiösa delningar 

bestod av transkulturella samarbeten på såväl individ som statsnivå. Detta blir även synbart 

genom den undersökning som gjorts. Inom populärkulturen såväl som inom media har fokuset 

generellt varit ett annat. Colley har med detta som utgångspunkt visat att mötet mellan den 

kristna och muslimska världen på ett svartvitt sätt fokuserat på motstånd och antagonism.320 

Stereotyper av ”den andre” har studerats med olika utgångspunkter, t.ex. orientalism och 

occidentalism, och har förstärkt den moderna konfliktbilden. Colley har främst fokuserat på 

Storbritannien och Nordafrika, men är även tillämpbart på Sverige. Tidigare avsnitts 

interaktionsmönster och försöken att rekonstruera ett maritimt transkulturellt rum, dvs. en 

maritim förbindelselänk, har lyft fram det ömsesidiga beroende som fanns och verkade parallellt 

med det institutionaliserade slaveriet på båda sidor och krigföringen mellan kristna och 

muslimska stater. Paradoxen ligger i att Sveriges sjöfart drabbades i likhet med andra kristna 

stater, men att det också fanns ett kommersiellt och kulturellt utbyte som delvis drevs av detta 

ömsesidiga beroende på olika nivåer. Den ”upplyste” sultanen, som senare kom att föra 

Marocko in i en ny tid, agerade för att internt stävja kaparverksamheten med följden av ökade 

handelsinkomster.321 Sultanen blev alltmer beroende av goda relationer med de kristna staterna 

och vice versa. I Sverige fanns, i likhet med andra stater, även ett beroende vilket ledde till 

fredsavtal och inrättande av svenskt konsulat i Marocko. Det var handeln och det maritima 

rummet som skapade förutsättningar och över detta pyrde konflikter där svenska sjömän, som ett 

led i denna process, hamnade i skuggan. Kulturkrocken skedde mellan sultanen och ledningen i 

Sverige, långt ifrån varandra, men under detta förekom en verksamhet som präglades av både 

konflikt och fredliga möjligheter, där drivande individer som George Logie och andra i den 

kosmopolitiska processen verkade och förvaltade sina möjligheter.  

  

                                                
319 Matar 2009, s. 245-248. 
320 Colley, s. 69. 
321 Rasmussen, s. 4. 
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Figur 1. Vy över Salé, med flertalet konsulatflaggor som ett tecken på territoriell suveränitet. Den svenska längst till höger.  
Källa: Høst 1779, Tab. XI, s. 78. 

4 Avslutande diskussion  
Syftet med denna uppsats har varit att få förståelse för hur den extraterritoriella fångenskapen 

kunde se ut i det maritima rummet för svenska sjömän under mitten av 1700-talet. 

Undersökningen avgränsades till att rumsligt inbegripa Marocko, tidsmässigt perioden 1754-

1763 och källmässigt primärt Diplomatica Maroccana. Genom att tillämpa histoire croisée som 

analytiskt instrument ämnade undersökningen att förhålla sig till ett globalhistoriskt och 

maritimhistorisk perspektiv för att inbegripa den samtida kontext som präglades av global 

rivalitet och expanderande maritim handel. Med denna utgångspunkt valdes tre 

problemställningar ut för att i metodens korresponderande tre nivåer undersöka objekten, 

objektens interaktionsmönster och uppkomsten av föreställningar kring identitet och 

gemenskapsyttringar. 

Genom att kvantifiera och identifiera objekten erhölls ny kunskap kring omfattningen av 

kapningar mot svenska fartyg och information om vilka de svenska fångarna var. Det totala 

antalet svenska fångar i Marocko under perioden beräknades till över hundra sjömän som hade 

sitt ursprung i Sverige, Finland och Pommern, i primärt hamnstäder med omgivande landsbygd, 

men att denna summa inte går att fastställa med exakthet utan ytterligare forskning (appendix 3). 

Sannolikt frigavs eller friköptes majoriteten av fångarna under tidsramen, medan andra avled, 

rymde eller av olika skäl kvarhölls. Under denna undersökning framkom att minst 17 

svenskflaggade fartyg blev angripna av marockanska kapare under perioden. Bakom dessa 

siffror döljer sig ett förmodat mörkertal. När det gäller hur kapningarna i praktiken gick till har 

det framkommit exempel som visar att de kunde ske utan motstånd från besättningarna, men 
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också att de kunde sätta sig till kraftigt motvärn med våldsamma strider som följd för att 

försvara sina fartyg. De svenska undersåtarna hölls fångna på olika orter i norra Marocko och 

det var inte ovanligt att de flyttades mellan exempelvis Salé, Tetuan, Safi, Fès och Mèknes. 

Kontextualiseringen av objekten blottlade de olika aktörernas interaktion i fångenskapen och det 

maritima rummet och visade ett betydande sammanhang mellan fångar, konsuler, ombud och 

andra som var delaktiga i den maritima förbindelselänken mellan Marocko och Sverige. Den 

avslutande undersökningen och analysen sökte att historisera objekten genom att sammanfläta 

tidigare nivåers resultat och visade konfliktfyllda men också överkorsande gemenskaper samt 

förekomsten av en parallell maritim identitet som gemenskapsfaktor. Avsnittet visade också hur 

gemenskapen och hoten mot denna fungerade som både länkad konformitet och som nedbrytare 

av hierarkiska mönster. Gällande interaktionen med det omgivande nätverket påvisades 

fångarnas misstro mot denna som i hög grad var styrd av ”frilansande” aktörers rivalitet och 

intriger byggd på egenintresse och/eller empati med fångarna, samtidigt som den också verkade i 

en marockansk miljö som uppfattades som svår att bemästra. Denna kultur, som till synes har 

varit en del av den kommersiella kulturen i Medelhavet, tillsammans med kommerskollegiets 

bristande insikter i denna, påförde fångarna en längre fångenskap och ovisshet samt högre 

kostnader för friköpningar. Vi såg också hur sultanen och hans underställda i viss mån 

manipulerade européerna mot varandra för att utverka fördelar i förhandlingarna, vilket bidrar 

till kunskap om hur ”den andre” förhöll sig till européerna och att denne hade initiativ att behålla 

en högre position i maktförhållandena med de europeiska staterna. I denna miljö konstaterades 

dock att det fanns en tendens till ömsesidigt beroende som skiljer sig från den traditionella 

stereotypa bilden av konflikten. Objektens, dvs. fångarnas, inställning till sin fångenskap kan 

sammanfattas med att de uttryckte en direkt rädsla som grundade sig i den upplevda situationens 

utsatthet.  

I förhållande till tidigare forskning bidrar resultatet till att fylla en lucka inom maritim- och 

diplomatihistorisk forskning gällande både själva fångenskapen, det maritima rummet som 

förbindelselänk och den konsulära verksamheten i det studerade området. 1700-talets 

globaliseringsprocess blir med detta också belyst på ett nytt sätt. Eftersom problemområdena 

inte varit föremål för tidigare studier får detta anses vara en logisk följd. Uppsatsen kompletterar 

dock angränsande forskning och ger framför allt ett namn åt de fångna sjömännen som drabbats 

av eftervärldens kollektiva glömska. Fartygens besättningar har därmed lyfts fram ur historien 

och vi har fått en inblick i Sveriges transnationella historia i Marocko och dess närområde. 

Resultatet har också bidragit till en större klarhet i denna glömska, dvs. kunnat revidera 

Krëugers uppgifter genom grundforskning. I den reflekterande undersökningen uppstod bl.a. 
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frågetecken till ”den långa fångenskapen” som Krëuger hänvisar till, vilket öppnar för en viss 

kritik mot tidigare belagda fakta som därmed är i behov av att utredas vidare. 

Valet av histoire croisée som metod och analytiskt instrument har inverkat på uppsatsen 

genom att formge problemställningarna och de tre analytiska nivåerna. Men användbarheten har 

varit större än så. Metoden, som tillämpats och använts i modifierad form, har bidragit till en 

flerdimensionell förståelse av fångenskapen. Genom kontinuerlig reflexion under arbetets gång 

har ett statiskt utgångsläge kunnat undvikas och de tre nivåerna och överkorsningen av objekten 

har gett ett resultat som inte är given med andra angreppssätt. Interaktionsmönstret och dess 

kulturhistoriska aspekter erbjuder en intressant utvecklingspotential. Andra vetenskapliga 

angreppssätt, exempelvis en mikrohistorisk undersökning, hade sannolikt erbjudit ett annat 

resultat. Uppsatsens ”minisyntetiska” förfarande med användandet av flera variabler för att 

förstå fångenskapen länkar ett underifrånperspektiv med ett ovanifrånperspektiv, mikronivå med 

makronivå, och bidrar till en undersökningsprocess som ständigt är i rörelse, vilket mycket 

liknar ett teleskopperspektiv som kan anpassa fokuseringen efter objekten. Även om det finns en 

hel del att arbeta vidare med, gällande uppsatsens tillämpning av metoden, visar 

tillvägagångssättet att den är möjlig att använda på äldre historia. Det har också framgått att den 

är lämplig för maritima globala studier. 

En nackdel med metoden är att den kan vara svår att tillämpa i sin helhet. Möjligen brister 

den något när man konfronteras med ett källmaterial som kontinuerligt driver observatören mot 

den ”metodologiska nationalismen”. Detta är dock svårt att undvika och det har inte varit 

uppsatsens syfte att helt göra det, men försämrar möjligen förutsättningarna för metodens fulla 

potential. Däremot har hänsyn tagits till nordafrikansk forskning, vilket är en vinst i sig med den 

antagna metoden. Vidare forskning kan, möjligen med fördel, föras genom att tillämpa metoden 

i sin helhet med en större variation av flernationell empiri och inbegripa interaktionsteoretiska 

perspektiv i det transkulturella rummet. Med tanke på den pågående debatten om 

globalhistorians framtid kan därmed histoire croisée ha fått ytterligare belägg för att vara en 

användbar metod.322 Däremot tillhandahåller den ingen metateori, men bidrar istället med en 

analytisk ram som i sig kan vara fördelaktigare än teoritillämpning som riskerar att undvika 

förändringarna i historien och därmed inte ta hänsyn till de komplexa gränsöverskridande 

processer som åtminstone varit synliga i denna uppsats.  

Ett inledande problem under arbetet med undersökningen var bristen på tidigare forskning. 

Det råder dock ingen oklarhet i att det finns en stor potential för vidare studier. Kartläggningen 

av både fångar och konsuler går att utveckla så att ett större omfång av empiri och en större 

                                                
322 Eklöf Amirell, s. 647, 665. 
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rumslig och tidsmässig kontext inbegrips. En närstudie av de svenska konsulernas roll angående 

fångfrågan i Medelhavet är ett stort men intressant problemområde att bygga vidare på och har 

hög relevans i det internationella forskningsläget. Det vore exempelvis fruktbart att närstudera 

det praktiska förfarandet och interaktionen med andra staters konsuler. En annan möjlighet vore 

att gå djupare på den maritima kulturen och undersöka sjömännen och deras föreställningar 

kring hoten mot sjöfarten och hur detta, i den mån det gjorde det, påverkade det samtida svenska 

samhället. I vinsterna från handelns expansion var det de som fick betala det högsta priset, vilket 

sällan uppmärksammats. Fångenskapens interaktionsmönster har en stor potential att 

vidareutvecklas, vilket med fördel skulle kunna göras genom att även undersöka nordafrikanska 

arkiv. Det maritima rummet som förbindelselänk är också en intressant tes. Det maritima rum 

som uppsatsen försökt rekonstruera har visat på en livlig trafik av ömsesidiga intressen där 

fartyg frekvent trafikerade och där flera svenska individuella aktörer – Weili, Berg, 

Nordenankar, Bellman, Linné och alla andra – var delaktiga i en gränsöverskridande process och 

som tidigare varit en mindre känd del av Sveriges historia. Sveriges historia i Nordafrika. För att 

återkoppla till Mollat går det möjligtvis att hävda att havets funktion under ytan av konflikter var 

mer sammanbindande än isolerande. Uppsatsens primära syfte får därmed anses vara uppnått. 
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Appendix, 1-5 
Appendix 1. Förkortningar och ordlista. 
Förkortningar 

d.k.m. daler kopparmynt 
d.s.m. daler silvermynt 
rdr. riksdaler 
 
kn. kapten 
kn. lt. kaptenlöjtnant 
kom. kn. kommendörkapten 
 
Kort ordlista323 

båtsman lägsta befälsposten på ett fartyg och som i synnerhet ansvarar för rigg och segel 
caïd bokstavlingen ”ledare”; i Marocko från fångvaktare till guvernörer; ”alcajd”  
dey titel för överhuvudet i Alger 1600-1830 
fregatt ”är et tremastat Orlogs fartyg som för mindre Canoner på undra däck än 24 pundare. De finnas 

endäckare och twådäckare” 
galeas mindre tvåmastat segelfartyg med akterspegel samt galeastackling 
galliot ”mindre och lättare slag av galärer” 
gratifikation belöning; gåva; ”godtgörelse som kaptenen erhåller utom frakten och som betalas af 

befraktaren” 
hukert flatbottnat, rundgattat lastfartyg med två (ibland tre) master 
kajutvakt skepparens uppassare och betjänt 
kalfatra ”at drifwa och tjära et skepp” 
kapare ”et private fartyg som har bestyckning och tilstånd at angripa fientliga skepp och upbringa 

dem” 
kocksmat kockens medhjälpare eller biträde; kockspojke 
kofferditjänst  tjänstgöring i handelsflottan 
konstapel närmaste befälsgraden under styrman; förvaltar och delar ut fartygets proviant 
lingua franca  avs. Marocko ett blandspråk av arabiska och latinska språk som uppstått genom handeln 
marrano sefardiska judar som (tvångs)konverterade(s) till krist. eller fördrivdes från iberiska halvön 
morisco muslimer som (tvångs)konverterade(s) till krist. eller fördrivdes från iberiska halvön 
matros menig sjöman 
mekzhen sultanens hov; central administreringsort 
pris fångst, byte; uppbringat fartyg 
renegat avfälling, överlöpare 
ruse de guerre  krigslist 
schebeck två- el. tremastat långt och smalt galärliknande fartyg, vanl. utrustat även för rodd 
skepp ”kallas alla stora Fartyg som hafwa 3 master och drifwas med segel” 
skeppare befälhavare på fartyg; innehar skepparbrev 
snau litet råriggat segelfartyg 
styrman ”är den som förestår styrmanskapet”, dvs. motsvarande mod. navigatör 
timmerman skeppstimmerman, dvs. hantverkare ombord vilken ”böra kunna hugga efter lina, lod och 

mall” 
överstyrman  ”har answaret på et skepp” 
  

                                                
323 Abun-Nasr; Dalman, Johan Fredrik, Utkast til et sjö-lexicon hwarutinnan de ord som egentligen brukas wid 
ammiralitetet och til sjöss korteligen blifwa förklarade, Örebro 1765; Svenska akademiens ordbok, OSA-projektet, 
Göteborg 1997. <http://g3.spraakdata.gu.se/saob> (2011-05-15) 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob
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Appendix 2. Karta över Marocko. 
 

 

Figur 2. Høst 1779, Tab. I, s. 66.  
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Appendix 3. Sammandrag av uppgifter ang. svenska fångar i Marocko, 1754-1763. 
 
Fartygets namn År Namn324 Yrke Ålder325 Civilstatus Hemort Anmärkningar 

        
Concordia 1754 Hugo Weili Skeppare, kapten 38 Ogift Halmstad Friköpt  17 feb. 1756. 

  Helge Börjesson Styrman 24 Ogift Onsala Friköpt med Berg 24 aug. 1756. 

  Eskil Jonsson Timmerman 38 Gift Kalmar Friköpt med Weili 17 feb. 1756. 

  Peter Andersson Båtsman 26 Gift Onsala Friköpt med Berg 24 aug. 1756. 

  Peter Greberg Matros 25 Gift Öland Friköpt med Berg 24 aug. 1756. 

  Peter Brun Matros 26 Gift Kalmar Friköpt med Weili 17 feb. 1756. 

  Sven Stille Matros 32 Gift Kalmar Död i fångenskap 23 dec. 1754. 

  Peter Bremselius Matros  Ogift Öland Friköpt med Berg 24 aug. 1756. 

  Gustaf Lambrecht Kajutvakt 15 Ogift Kalmar Död i fångenskap 23 jan. 1755. 

  Olof Berggren Kocksmat 26 Gift Kalmar län Friköpt med Berg 24 aug. 1756. 

  Jakob Baur Timmerman 36  Aabenraa Även kallad Jeppe Bundesen. Friköpt 1756. 

        
Merkurius 1754 Marcus Berg Skeppare, kapten 30-40 Gift Stockholm Friköpt 24 aug. 1756. 

  Cornelius Helm Styrman 36 Gift Stockholm Friköpt med Berg 24 aug. 1756. 

  Thomas Hellberg Båtsman, kock 53 Gift Vaxholm/Dalarna Friköpt med Weili 17 feb. 1756. 

  Olof Hedlund Timmerman 24 Ogift Stockholm/Dalarna Friköpt, men död i ”bayen” 1756. 

  Måns Hall Matros 33 Gift Kungsbacka Friköpt med Berg 24 aug. 1756. 

  Petter Depken Matros 24 Ogift Gävle Friköpt med Berg 24 aug. 1756. 

  Marcus Österman Kocksmat 20 Ogift Finland Hölls kvar 1756; levde 1759. 

  Hans Eriksson Lund Kajutvakt 14 Ogift Karlskrona Hölls kvar 1756; levde 1759. 

        

        

        
                                                
324 Normaliserad stavning. N = okänt namn. 
325 Angiven ålder, där sådan har identifierats, är beräknad vid tillfångatagandet. 
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Vigilanti 1757 Jan Henrik Meij Skeppare, kapten   Åbo  
/9 man  Peter Melén Styrman 24  Öland Rymde 1760-1763. 

  Tomas Torsson Konstapel   Åbo  

  + 6 okända      

        
Hazarden 1757 Emanuel Bierdumpel Skeppare, kapten   Stralsund Friköpt mars 1760. 

/14 man  Johan Zeck Styrman   Stralsund Friköpt 1761. 

  Baltzar Bierdumpel    Son till E.B.   

  + 11 okända      

        
Enigheten 1757 Hans Holst Skeppare, kapten 31 Gift Uddevalla Sannolikt friköpt 1761, tills. m. 11 andra. 

/19 man  Johan Tärnström Styrman   Stockholm  

  Hans Hansson Skog Timmerman 30  Uddevalla  

  Helge Bergström Kock 38 Gift Uddevalla Hemma 1762. Död i Uddevalla 1792. 

  Erik Johan Rörvall Konstapel   Uddevalla  

  Anders Torsson Matros   Uddevalla  

  Anders Olsson Ruth Matros   Uddevalla  

  Jonas Richter Matros   Uddevalla  

  Anders Weidling Matros   Uddevalla  

  Johan Holst Matros   Marstrand  

  Mattias Lundgren Matros     

  Anders Hagberg Matros     

  Jan Olsson Berg Matros     

  Jan [Rasselius] Matros   Norrköping  

  Jan Meyer Matros   Tyskland Sannolikt friköpt 1761. 

  Staffan Isenberg Matros   Tyskland  

  + 1 okänd      

        
Greve Axel Fersen 1757 Fabian Ström Skeppare, kapten    Avled i fångenskapen. 

14 man  J. G. Belkius      

  Simon Henriksson      
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  Erik Högberg Konstapel     

  Johan Skogberg      

  Mattias Moback     Sannolikt friköpt 1761. 

  Henrik [Syrjelm]      

  + Fem omkomna      

  + Två okända      

        
”Concordia” 1757 Jonas Inlander Skeppare, kapten     
/13 man  Andreas Aspendahl Styrman    Friköpt 1760. 

  Sven Lunberg Båtsman     

  + 10 okända      

        
Victoria 1757 Zackarias Hedenberg      Friköpt 1758-1762 (1759). 

/15 man  + 14 okända      

        
L’Avanture 1758 Isak Wallstedt Skeppare, kapten  Gift   
/16 man  Samtliga omkomna      

        
N 1758 Källman Skeppare, kapten     
/?        

        
N 1758-9 ”Greg” Skeppare, kapten     
/?        

        
N 1758-9 Okänt      

        
N 1758-9 Okänt      

        
N 1760 Joachim Wendt Skeppare, kapten     
/?  + Okänt antal      
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S:t Johannes 1760 Sven Berg Skeppare, kapten     
/?  + Okänt antal      

        
Magdalena Dorothea 1763 Jeremias Berg Skeppare, kapten    Död av skador erhållna vid kapningen. 

/?  N N Matros    Död av skador erhållna vid kapningen. 

  + Okänt antal      

        

        

  - Okänd tillhörighet -      

  Lorentz Stobeus Styrman     

  Olof Norberg      

  Thomas Hindrick      

        

  Simon Henriksson      

  Johan Andersson Holm     Sannolikt friköpt 1761. 

  Henrik J.      

  Fredrik Signeul      

  Jakob Ytterman Styrman    Frigiven våren 1763. 

  Olof Lundin Styrman    Frigiven våren 1763. 

  Mattias Gröndahl Timmerman     

  Eric Brandt Matros     

  Mats Dahl      
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Appendix 4. I-II. Statistik. 
 

Diagram I. Förenklad skiss över konvojkommissariatets kassaflöde, 1754-1763.326  

Inkomsterna utgjordes normalt sett av licensmedel, i huvudsak från tull och statskontor, men också upplånat kapital, 

ersättningar, gåvor m.m.  

 

 

Diagram II. Antalet ”turkiska” sjöpass utfärdade av kommerskollegium, 1750-1800.327 

Antalet utfärdade sjöpass vittnar om en markant ökning av civila svenskflaggade handelsfartyg under perioden och 

en tydlig kommersiell expansion. 

 

 

                                                
326Angett i rdr. svenskt specie (1856). Krëuger, s. II:24-28 
327 Krëuger, s. II:8. 
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Appendix 5. Sveriges sjöexpeditioner till Marocko, 1754-1763. 
 
År Fartyg (bestyckning) Fartygschefer Destination Uppgift 

     
1755 Södermanland (48) Varvsmajor Johan von Rajalin (1715-1786) Marocko Kryssning mot kapare 

 Uppland (48) Kom. kn. Kristoffer Falkengréen (1724-1799)   

     
1758-1759 Svarta Örn (42) Kn. Gustaf Bärfeldt (1708-1766) "Barbariska kusten" Kryssning, konvojering 

 Jägaren (26) Kn. lt. Karl Fredrik Nordberg (omkr. 1718-1766)   

 
    1759 Sparre (56) Kom. kn. Krister Ludvig Jägersköld (1711-1798) Medelhavet Konvojering 

 
Höken (?) Kn. Karl von Treutiger (omkr. 1712-1771)   

 
Postiljon (26) Kn. Hans Axel Grüner (1711-1781)   

 
Falk (?) Kn. Johan Lorentz Hierta (1713-1784)   

     
1759-1760 Adolf Ulrik (40) Kn. lt. Erik Morén (död 1779) Medelhavet Kryssning, skydda handeln 

 Jason (32) Kn. lt. Tomas Kullenberg (1728-1781)   

     
1759-1760 Jarramas (34) Kn. lt. Karl Ulrik Améen (omkr. 1718-1801) Medelhavet Kryssning mot kapare 

 Mercurius (26) Kn. lt. Johan Hising, adlad Hisingsköld (1723-1797)   

 Svarta Örn (42) Kn. lt. Joakim Göthenstierna (1723-1769)   
          

Källa: Börjeson, passim; Krëuger, passim; Lybeck, s. 545; ”Convolut ang. entrepenaden” & ”Rapporter”, Diplomatica Maroccana, Kryssningsexpeditioner mot marockanarna, 
VIII (Vol. 6), RA.
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Figur 1: Høst 1779 (Tab. XI, ”Prospect av Rabát og Salá fra Landsiden”), s. 78. 

Figur 2: Høst 1779 (Tab. I, ”Kart over Marókos og Fes”), s. 66.  
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