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I professorns bibliotek 

Ett bibliotek rym
m

er historier av alla dess slag. I bokhyllorna lever 
berättelser som

 spänner över tid och rum
, som

 förm
edlar visdom

 och 
kunskap sam

t erbjuder en chans till verklighetsflykt. I professor H
olger 

W
eiss bibliotek existerar en m

öjlighet till detta. U
tifrån sitt bibliotek 

och m
ed sin kunskap och sitt brinnande intresse för det globalhistoriska 

har professor W
eiss ifrågasatt, tagit reda på m

er, under om
fattande 

efterforskningar i arkiv från G
hana till M

oskva, för att kritiskt analysera 
hur saker och ting hänger ihop. Att sätta fingret på något specifikt när 
det kom

m
er till W

eiss forskningsintressen är en utm
aning i sig. D

et finns 
inte enbart ett rum

 utan flera rum
 av kunskap. M

ed utgångspunkt i en 
kunskapsresa som

 började i den m
uslim

ska kulturen i Västafrika har resan 
förts vidare och spjälkats upp i flera fåror m

ed beröringspunkter i 1700- och 
1800-talets slavhandel, det transatlantiska triangelparadigm

et och globala 
konsum

tionsm
önster, den afrikanska nationalism

ens sam
röre m

ed den 
internationella kom

m
unistiska rörelsen under m

ellankrigstiden, radikala 
sjöm

äns globala nätverk i överlappande radikala rum
 och slutligen, den 

kontinuerligt växande fascinationen för rum
sliga och globalhistoriska 

perspektiv. I det senare fallet resulterade entusiasm
en i grundandet 

av det G
lobalhistoriska laboratoriet (G

lobal H
istory Laboratory; G

H
L) 

vid Å
bo A

kadem
i under hösten 2015. G

H
L är precis det som

 titeln 
anspelar på: ett teoretiskt laboratorium

 som
 strävar efter att skapa och 

ge m
öjligheter till att pröva idéer och tankar om

 det globala. V
idare är 

G
H

L ett akadem
iskt forum

 som
 inte bör uppfattas som

 begränsat till 
historieäm

net, utan laboratoriet rör sig (och ska göra det) utanför äm
nets 

vetenskapliga ram
verk. 

I m
ångt och m

ycket visar professorns bibliotek på en ständigt pågående 
process att dels utveckla en förståelse för historia och historiska processer, 
dels att det existerar m

öjligheter och olika perspektiv att närm
a sig 

kunskap bortom
 en på förhand given form

el. D
essutom

 bör biblioteket 
uppfattas likt en källa som

 visar hur historia är en vetenskap som
 rör sig 

över, under, genom
, parallellt och tvärsigenom

 olika kronologiska och 
tem

atiska ansatser, vare sig m
an väljer att se dem

 på en lokal eller global 
nivå. I likhet m

ed K
arl Schlögels inledande ord i Im

 Raum
e lesen w

ir die Zeit: 
”[G

]eschichte spielt nicht nur in der Zeit, sondern auch im
 R

aum
,” 1 är detta 

1  K
arl Schlögel, Im

 Raum
e lesen w

ir die Zeit. Ü
ber Zivilisationsgeschichte und 

G
eopolitik (M

ünchen 2003), 9. Citat i svensk översättning: ”[H
]istoria utspelar 

sig inte enbart i tiden, utan även i rum
m

et.”
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ett antagande som
 präglat professor W

eiss akadem
iska resa både i rollen 

som
 forskare och som

 lärare. I det avseendet är biblioteket ett historiskt 
rum

 i tiden m
ed dess skilda aspekter och perspektiv. Ett bibliotek kan 

också liknas vid hur det transnationella beskrivs i Th
e Palgrave D

ictionary 
of Transnational H

istory (2009): det är ett kunskapsrum
 som

 lyfter fram
 

flöden och m
önster m

ed fokus på m
änniskor, världsordning och kaos, 

ord-ljud-bilder, produktion och handel, jorden och m
iljön, kropp och 

sjukdom
ar, koncept och processer, grupper och sakfrågor sam

t kunskap. 
D

ärigenom
 blir biblioteket en plats som

 återskapar en syn på historia 
som

 sam
m

anlänkad och överlappande över tid och rum
. Encyklopedins 

redaktörer, historikerna A
kira Iriye och Pierre-Yves Saunier, skriver i det 

inledande förordet ”Th
e Professor and the M

adm
an” att intresset för det 

transnationella och globalhistoriska främ
st ligger i att fånga ”links and 

flow
s, and w

ant to track people, ideas, products, processes and patterns 
that operate over, across, through, beyond, above, under, or in-betw

een 
polities and societies,” 2 utgångspunkter som

 i m
ångt och m

ycket speglar 
dels professorns bibliotek, dels professorns forskningsintressen och hur 
dessa perspektiv alla har funnit en plats i bokhyllan. M

ed en forskning 
som

 starkt drivits och präglats av vad källorna i olika arkiv kan berätta, 
kopplat till en globalteoretisk förståelse, har professor W

eiss utforskat 
ett antal disparata tem

an, vilket i sin tur resulterat i akadem
iska nätverk 

och globala sam
fund m

ed det gem
ensam

m
a intresset att utveckla historia 

som
 ett vetenskapligt äm

ne. 

D
en här skriften bör inte enbart uppfattas som

 en hyllning i sam
band 

m
ed firandet av professor H

olger W
eiss 50-årsdag; det är en skrift som

 
m

arkerar en brytpunkt. Vad m
enar vi m

ed detta? För det första, bidragen 
bör uppfattas som

 en källa till inspiration. Å ena sidan befinner sig 
skribenterna i startpunkten för något nytt och spännande inom

 sina 
respektive forskningsom

råden och de har påbörjat en process som
 

innebär att skrapa på ytan av sin förståelse för sina objekt. Å andra sidan 
m

arkerar en del av bidragen ett avslut på något som
 har ägnats intresse 

över en längre tid. V
i har alltså att göra m

ed projekt som
 antingen är i 

sin inledande eller avslutande fas. Skriftens titel – Från tidigm
oderna 

rum
 till sam

tida rum
sligheter – är främ

st ett försök att fånga in det breda 
tem

atiska och kronologiska spektrum
et som

 rym
s inom

 denna pärm
. 

D
en röda tråden är vävd kring funderingar som

 utspelar sig från det 

2  A
kira Iriye &

 Pierre-Yves Saunier (red.), Th
e Palgrave Encyclopedia of 

Transnational H
istory. From

 the m
id-19

th century to the present day (H
oundm

ills 
2009), xviii.  

tidigm
oderna ända fram

 till en sam
tida diskussion. Bidragen täcker 

en geografisk spännvidd som
 för oss till K

aribien och N
ordafrika via 

Skottlands högländer, vidare till finländska em
igranters um

bäranden i 
K

anada, till industriella kom
plex i den sydöstra regionen i Finland, och 

slutligen, till Frankrike och M
arc Blochs funderingar över vad historia är. 

Sam
tliga av antologins bidrag diskuterar rum

slighet – vissa gör det explicit 
m

edan tem
at är närvarande m

era underförstått i andra fram
ställningar. 

Boken inleds m
ed K

aarle W
irtas bidrag som

 jäm
för nordiska entreprenörers 

strategier i 1600-talets Indiska ocean och Atlanten m
ed utgångspunkt i 

H
enrich Carloff

s och W
illem

 Leyels karriärer. W
irta argum

enterar för att 
den m

obilitet som
 båda exem

plifierar var utm
ärkande för ”transnationella 

entreprenörer,” som
 m

ycket väl kunde tänka sig att em
igrera för att 

förbättra sin position i sam
hället. W

irta visar också hur det politiska 
klim

atet i N
orden påverkade entreprenörernas förehavanden kring 

Atlanten och Indiska oceanen. Till exem
pel K

arl X G
ustavs första danska 

krig 1657–1658 erbjöd nya m
öjligheter för Carloff

, som
 bytte sida och 

överflyttade sin lojalitet till segraren D
anm

ark, sam
tidigt som

 han 
lyckades lägga beslag på varor från Svenska A

frikakom
paniet. Atlanten, 

Stilla oceanen, Sverige, D
anm

ark och H
olland var rum

 på ett globalt 
spelplan, där de driftiga entreprenörerna verkade. Varorna som

 rörde 
sig över oceanerna var av flera slag. I A

nna Sundelins fram
ställning 

m
öter vi de jam

aicanska ”transatlantiska konsum
enterna,” som

 ivrigt 
eftertraktade lyxvarorna som

 de hade beställt från England i hopp om
 

att förbättra sin status i den lokala societeten. D
e hugade konsum

enterna 
i kolonierna fick ofta förlita sig på om

bud och m
ellanhänder, inte bara 

för att få kunskap om
 det senaste m

odet i Europa utan också för att få 
de m

oderiktiga varorna. H
är fram

träder en hierarki i rum
sligheten; 

m
oderlandets norm

er om
 m

ode och beteende var de rådande, och invånarna 
i kolonierna fick lov att anpassa sig till dessa om

 de ville fram
stå som

 en 
del av tidens hövlighetskultur. D

et fanns hos kolonisterna en strävan 
att skapa ett kolonialt rum

 som
, genom

 rätt inredning och de rätta 
förem

ålen, efterliknade m
oderlandets. Sam

tidigt visar Sundelin att den 
vita eliten på Jam

aica inte bara bestod av passiva m
ottagare, utan att dess 

representanter även hade vissa egna tankar om
 varorna de önskade sig. 

Sundelin hävdar också att de efterlängtade försändelserna från England 
inte bara handlade om

 de konkreta varorna utan också om
 dröm

m
ar 

och förhoppningar. Personer i kolonier, som
 levde på långt avstånd från 

m
oderlandet, hem

söktes även av andra slags känslor. O
säm

ja och avund i 
kolonin S:t Barthélem

y är sinnestäm
ningar som

 V
ictor W

ilson behandlar 
i sitt bidrag. W

ilson diskuterar orsakerna bakom
 de ofta förekom

m
ande 
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uttrycken för oenighet och konflikter som
 fram

träder i källm
aterialet 

om
 den svenska frihandelskolonin. H

an gör gällande att m
issäm

jan 
dels hade sin upprinnelse i politisk partibildning hos äm

betsm
ännen, 

dels i deras ofta stressfram
kallande position som

 lagens övervakare i en 
friham

nskoloni som
 kan karaktäriseras som

 ett krigsdrabbat karibiskt 
rum

 bestående av en heterogen befolkning.

Ett annat exem
pel på ett kolonialt rum

 är riket A
lger som

 Em
il K

aukonen 
studerar utgående från konsulatsekreteraren Carl Reftelius skildring 
från åren 1737–1739. K

aukonen undersöker hur det kontrollerade och 
okontrollerade rum

m
et fram

träder i skildringen, och noterar att våldet 
i det osm

anska riket var tydligt rum
sligt betingat. En uppdelning i 

säkra, ordnade rum
 å ena sidan, och rum

 som
 präglades av osäkerhet 

och fruktan å den andra, avspeglar en dikotom
i m

ellan civilisation och 
barbari, stad och landsbygd. Enligt K

aukonen fram
står särskilt det 

algeriska rikets svårintagliga bergstrakter som
 ett ”fruktans landskap.” 

Bergstrakter spelar också en fram
trädande och ständigt närvarande roll 

i K
ajsa Varjonens studie om

 engelsm
äns förändrade syn på bergstrakter 

under 1700-talet. Varjonen undersöker synen på de skotska högländerna 
utgående från engelska besökares reseskildringar i en tid då natursyner i 
England och Europa förändrades under inflytande av rom

antiken och den 
groende turism

en. Varjonen visar att synen på de skotska höglanden är 
m

era nyanserad än vad gängse teorier om
 västerländska natursyner ger 

vid handen. Sam
tidigt är hennes studie en intressant betraktelse över 

ett ”turism
ens rum

” under en tidig fas i turism
ens historia. 

Resenärers berättelser utnyttjas också av Patrik H
ettula som

 studerar 
ett ytterligare kolonialt rum

, näm
ligen det euroafrikanska sociala Cape 

Coast på 1800-talet. Även om
 stadsbilden kännetecknades av en tudelning 

i fattiga och förm
ögna om

råden, uppm
ärksam

m
ar H

ettula de förm
ögna 

euroafrikanernas kvarter som
 han karaktäriserar som

 hybrida rum
, 

påverkade av både europeiska och västafrikanska influenser. H
ettula 

hävdar att ett sådant rum
, till synes afrikanskt m

en m
ed europeiska 

inslag, kunde erbjuda ett alternativ till de etablerade och historiska 
m

aktkonstellationerna som
 präglade sam

hället på G
uldkusten.

Plikt, am
bition och en önskan om

 att förbättra sin position i sam
hället låg 

bakom
 entreprenörers, plantageägares och kolonialtjänstem

äns strävan 
att söka sig till andra orter. En förhoppning om

 en bättre fram
tid var 

också drivkraften hos de finländska em
igranter som

 efter inbördeskriget 
sökte sig till K

anada som
 em

igranter eller politiska flyktingar. M
ånga 

fann arbete inom
 skogsbruket i om

rådena kring Th
under Bay och Sault 

Ste. M
arie. Filippa O

lenius lyfter fram
 dem

onstrationer och strejker 
som

 finländska skogsarbetare organiserat för att fram
föra sina krav på 

bättre arbetsförhållanden. H
on hävdar att finländarna var en av de m

est 
synliga grupperna i om

rådet, eftersom
 de på grund av inbördeskriget i 

hem
landet redan var bekanta m

ed sam
hälleliga radikala idéer. Strejkerna 

och dem
onstrationerna, bland annat en hungersm

arsch m
ed 1 000 

deltagare år 1932, m
ötte hårt m

otstånd från m
yndigheternas sida, något 

som
 ledde till tragiska dödsfall. 

Strukturella och ekonom
iska förändringars kon

sekven
ser för 

arbetarklassens rum
 behandlas också i O

scar W
inbergs och Christoff

er 
H

olm
s bidrag. I W

inbergs skildring beskrivs N
ew

 Yorks strukturom
vandling 

på 1960-talet då staden gick in i en ekonom
isk kris. D

et är m
ot bakgrunden 

av denna kris som
 tv-kom

edin All in the Fam
ily (1971–1979) betraktas i 

W
inbergs fram

ställning om
 rum

m
ets politiska betydelse i tv-kom

edier. 
Till skillnad från tidigare rurala eller förstadsfokuserade apolitiska 
tv-serier representerade All in the Fam

ily en ny typ av urban, realistisk 
och politiskt m

edveten kom
edi. D

et urbana rum
m

et, Q
ueens i N

ew
 

York, hörde till stadens traditionella arbetarkvarter som
 i ökande grad 

befolkades av m
änniskor, vanligen representanter för etniska m

inoriteter, 
grupper och individer som

 huvudpersonen A
rchie Bunker upplevde som

 
hotfulla. W

inberg visar hur skaparna av tv-serien m
edvetet utnyttjade 

det urbana rum
m

et för att fram
föra det politiska budskapet som

 serien 
kännetecknades av. 

Strukturom
vandlingen som

 förvandlade A
rchie Bunkers hem

gata 
kan ses som

 en lokal företeelse, m
en den är också en del av en större 

strukturom
vandling som

 pågått under andra hälften av 1900-talet och 
som

 fortsätter i takt m
ed att den ekonom

iska globaliseringen intensifieras. 
D

en har särskilt under 2000-talet inneburit att de m
est och de m

inst 
kvalificerade arbetsplatserna i de utvecklade länderna ökat i jäm

förelse 
m

ed att industriarbetsplatserna har m
inskat. Fenom

enet drabbade H
angö 

kom
m

un 2012 då stadens största arbetsgivare FN
steel Ab gick i konkurs, 

arbetskraften sades upp och H
angö m

iste sin ställning som
 industristad. 

Christoff
er H

olm
 studerar i sitt bidrag den sym

boliska m
eningen av 

rum
m

et, platsen för det gam
la stålverket. H

an gör gällande att den slags 
m

inneskultur och nostalgisering, som
 bl.a. Tim

 Strangem
ans begrepp 

”Sm
okestack N

ostalgia ” (skorstensnostalgi) betecknar, inte nödvändigtvis 
gynnar skapandet av nya lösningar som

 kunde stim
ulera ekonom

in i 
H

angö. Även om
 nostalgiseringen tjänar en viktig funktion i bearbetandet 
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av sorgen efter förlusten av ännu en industrianläggning på orten, kan 
den bidra till en ”kulturarvsturism

” som
 vidare saknar förankring i den 

verklighet som
 den anspelar på att återge och producera. M

inneskulturen 
kring stadens förflutna väcker m

ånga tankar kring historikerns uppgift i 
sam

m
anhanget. Ett sätt är att, i likhet m

ed H
olm

, analytiskt genom
lysa 

dels händelseförloppet och dels nostalgiseringsprocessen. Sam
tidigt 

pekar H
olm

 på behovet att om
definiera rum

m
et. D

et innebär ett 
ställningstagande från skribentens sida. 

Att ta ställning blir svårare för en historiker om
 perioden som

 studeras 
är avlägsen. D

en frågan är en del av problem
atiken som

 N
atan Elgabsi 

ägnar sig åt i sin studie av M
arc Bloch. Elgabsi lyfter fram

 Blochs 
avståndstagande från historieskrivning, vars syfte är att m

oralisera 
över förflutna handlingar eller rättfärdiga ideologiska m

ål i sam
tiden. 

Sam
tidigt anser Elgabsi i likhet m

ed Bloch att historikern inte skall stå 
m

oraliskt passiv inför handlingar och företeelser i det förflutna. I stället 
föreslås ett förståelseperspektiv, där historikern försöker förstå det 
förflutna på dess egna villkor. D

et innebär att historikern bem
ödar sig 

om
 att förstå den värld som

 källan – vittnet till en händelse – upplevde 
och levde i. Elgabsis diskussion inbjuder till fruktbara tankar kring 
historikerns värv. D

et ligger också nära till hands att fundera vidare kring 
de i denna antologi studerade individerna ur ett sådant perspektiv. H

ur 
såg världen ut för de entreprenörer, konsum

enter, tjänstem
än, resenärer 

och arbetare som
 fram

träder i de olika bidragen. H
ur påverkades de av 

tiden och rum
m

et de levde i? H
ur kan vi förena dessa överlappande rum

 
i ett enhetligt narrativ? D

et som
 utm

ärker antologins innehåll är hur 
skribenternas texter visar både på gem

ensam
m

a och särskiljande drag 
i närm

andet av det rum
sliga som

 en historisk förklaring till processer, 
händelser och episoder.

I all välm
ening, drivet m

ed ett ytterst subversivt beteende när det gäller 
planering och genom

förande av projektet m
ed festskriften, vill vi i rollen 

som
 redaktörer – Fredrik Petersson, Laura H

ollsten och Patrik H
ettula – 

först och främ
st rikta ett tudelat tack till skribenterna: för det första, för 

era kreativa och stim
ulerande bidrag, som

 utgör och har gjort antologin 
till en verklighet, och för det andra, för att ni har lyckats hålla tyst om

 
projektets tillblivelse och existens i likhet m

ed agenter som
 har bedrivit 

subversiv verksam
het under skum

m
a och krångliga förhållanden genom

 
historien, tack! W

orkshopen på Skolan i slutet av januari detta år inte 
bara visade oss i rätt riktning, utan var också en givande och kreativ 
träff

 i ett ”kunskapsrum
.” Ett tack riktas också till H

eidi Pfäffl
i som

 

har bidragit m
ed viktig inform

ation om
 avgörande datum

 när det gäller 
personen i fokus för denna antologi. V

idare vill vi poängtera att arbetet 
från början till projektets slut har varit en kollektiv process, som

 dock 
hade varit svår att genom

föra utan det finansiella bidraget från O
tto A

. 
M

alm
s D

onationsfond. M
ed tanke på att antologin har tryckts i ett fåtal 

exem
plar, och även kom

m
er att finnas tillgänglig i virtuellt form

at, är 
den också en publikation som

 har gett skribenterna en chans att öka på 
sin publikationslista, något som

 aktivt förespråkas av professor W
eiss 

m
ed jäm

na m
ellanrum

. 

På ett m
er personligt plan vill vi slutligen rikta vår tacksam

het till 
jubilarens ständiga närvaro och vilja att lyssna till nya idéer och tankar 
sam

t hans entusiasm
 för att skapa nya projekt. V

i hoppas att antologin 
bidrar till att dels uppm

ärksam
m

a jubilaren, dels till att visa hur jubilaren 
har inspirerat till olika tankar och berättelser som

 skulle kunna vara 
häm

tade ur professorns bibliotek. 

Laura H
ollsten och Fredrik Petersson

Å
bo, 22.3.2016
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Entreprenörskap utan gränser
Individer och nordisk fjärrhandel i jäm

förande perspektiv 
under 1600-talet

K
aarle W

irta

Entreprenörskap och fjärrhandel
Forskningen om

 det nordiska deltagandet i den tidigm
oderna fjärrhandeln 

på Atlanten och Indiska oceanen, sam
t dess olika sociala och politiska 

form
er har blivit ett centralt och viktigt tem

a inom
 den nordiska 

historieskrivningen. 1 Tidigare studier i nordisk kom
panihandel har givit 

svar på frågor om
 de stora riktlinjerna för fjärrhandelns organisering och 

strukturering. 2 N
ya studier, bland annat av Lisa H

ellm
an och Pernille 

Ipsen, har dock påvisat att handeln på ort och ställe baserade sig på 
individuella aktörer och deras sociala nätverk, sam

t på kontakter och 
aktörskap. 3 

Även om
 en hel del av det nordiska deltagandet har kartlagts saknar det 

nordiska fältet jäm
förelser m

ellan de olika oceaniska rum
m

en. Bristen 
på jäm

förande studier påverkar också det nordiska perspektivet på dess 
tidigm

oderna historia. D
e olika oceanerna behandlas fortfarande oftast 

separat, vilket är problem
atiskt i och m

ed att dessa olika regioner sällan 
var åtskiljda från varandra under den tidigm

oderna tiden. Bristen på 

1  M
agdalena N

aum
 &

 Jonas N
ordin (red.), Scandinavian Colonialism

 and the 
Rise of M

odernity (N
ew

 York 2013).; H
olger W

eiss (red.), Ports of G
lobalisation, 

Places of Creolisation – N
ordic Possessions in the Atlantic W

orld during the Era of 
the Slave Trade (Leiden  2015).
2  G

yörgy N
ováky, H

andelskom
panier och kom

panihandel – Svenska 
Afrikakom

paniet 1649–1663 en studie i feodal handel (U
ppsala 1990); O

le 
Feldbæ

k ”Th
e D

anish trading com
panies of the seventeenth and eighteenth 

centuries, in, Th
e Scandinavian Econom

ic H
istory Review

, 34, (1986), 204–218; 
O

le Feldbæ
k &

 O
le Justesen, K

olonier i Asien og Afrika (K
öpenham

n 1980); 
Christian K

oninckx, Th
e first and second charters of the Sw

edish East India 
com

pany (1731–1766): a contribution to the m
aritim

e, econom
ic and social history 

of north-w
estern Europe in its relationships w

ith the Far East (K
ortijk 1980); 

Jonas Bröndsted (red.), Vore G
am

le Tropenkolonier, Vol. I (K
öpenham

n 1952); 
K

ay Larsen, D
ansk-O

stindiske K
oloniers H

istorie (K
öpenham

n 1907); V
ictor 

G
ranlund, En svensk koloni i Afrika: eller Svenska afrikanska kom

paniets historia 
(Stockholm

 1879).
3  Pernille Ipsen D

aughters of the Trade: Atlantic Slavers and Interracial M
arriage 

on the G
old Coast (Philadelphia 2015); Lisa H

ellm
an, N

avigating the foreign 
quarters – Everyday life of the Sw

edish East India Com
pany em

ployees in Canton 
and M

acao 1730–1830, (O
publicerad avhandling) (Stockholm

 2015).
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jäm
förande studier karaktäriserar inte enbart den nordiska kontexten utan 

kännetecknar även den internationella historieskrivningen. Situationen 
har dock börjat förändras och det finns idag ett antal historiker som

 
hänvisat till studier där Indiska oceanen och Atlanten sam

m
anflätas 

och behandlas på m
er jäm

lika villkor. 4 

M
itt syfte är att jäm

föra entreprenörsstrategier i den Indiska oceanen 
och Atlanten utifrån frågan: vilken nytta kan studier i fjärrhandel dra av 
studier i tidigm

odernt entreprenörskap? Jag diskuterar entreprenörskap 
i nordisk fjärrhandel genom

 en jäm
förelse m

ellan två entreprenörer. I 
fokus står H

enrich Carloff
 (1621–168?), en entreprenör som

 rörde sig 
i Atlantom

rådet, och W
illem

 Leyel (1593–1654) vars verksam
het var 

förlagd till Indiska oceanen. Jäm
förelsen grundar sig på hypotesen att 

det under den tidigm
oderna perioden fanns individer, karakteriserades 

som
 entreprenörer, som

 var redo att ta stora risker både för att förtjäna 
sig en förm

ögenhet och för att bygga upp en starkare grund för sin 
sociala position. För entreprenörerna var strävan efter ekonom

isk 
vinst och förbättrad position i sam

hället m
er relevanta än den region 

där de var verksam
m

a. D
e kunde rentav tänka sig att em

igrera någon 
annanstans för att bättre uppnå sina m

ål. 5 För en m
er fullständig förståelse 

av den tidigm
oderna fjärrhandeln är det fruktbart att studera dessa 

”transnationella” entreprenörer. D
en typ av beteende som

 de representerar 
var ett känt fenom

en även utanför de nordiska handelskom
panierna. I ett 

nordiskt perspektiv är det dock skäligt att påpeka att dessa entreprenörer 
inte nödvändigtvis var födda i N

orden, utan de kunde lika gärna vara 
tidigm

oderna im
m

igranter, till exem
pel från Skotland. 6

4  Bland annat A
llison G

am
es, ’Beyond the Atlantic: English G

lobetrotters 
and Transoceanic Connections,’ Th

e W
illiam

 and M
ary Q

uarterly, 63:4 (2006) 
gör en stark argum

entation för kom
binerande och jäm

förande studier, se 
675–692, speciellt 676–679; Cátia A

ntunes projekt, ”Fighting M
onopolies, 

D
efying Em

pires 1500–1750: a Com
parative O

verview
 of Free A

gents and 
Inform

al Em
pires in W

estern Europe and the O
ttom

an Em
pire" vid Leiden 

U
niversity, H

olland, 2013–2017: http://w
w

w
.hum

.leiden.edu/history/
research/projects-m

gi/fighting-m
onopolies-erc.htm

l. 25.02.2016.
5  M

üller Th
e M

erchant H
ouses of Stockholm

, c. 1640–1800. A Com
parative Study 

of Early-M
odern Entrepreneurial Behaviour, Studia H

istorica U
psaliensia 188, 

(U
ppsala 1998), 54–80, speciellt 54.

6  Ett lysande exem
pel på individer som

 rörde sig i olika länder i Europa, 
se Steve M

urdoch, N
etw

ork N
orth: Scottish K

in, Com
m

ercial And Covert 
Associations in N

orthern Europe 1603–1746 (Leiden 2006).

G
runden för studiet av entreprenörskap baserar sig på Joseph A

lois 
Schum

peters banbrytande tolkning och lansering av begreppet Entrepreneur 
under 1930-talet. 7 Enligt Schum

peter är en entreprenör en person som
 

på ett eller annat sätt skapar en förändring i det rådande ekonom
iska 

system
et, i de flesta fall genom

 någon form
 av m

odernisering av ekonom
in, 

m
en dock inte alltid. I klassisk schum

peteriansk anda har en entreprenör 
lyckats då han eller hon kunnat kom

binera innovationer och deras 
förverkligande på ett sätt som

 inte gjorts tidigare. 8 Schum
peters analys 

ligger till grund för denna studie, m
en räcker inte som

 definition för den 
tidigm

oderna entreprenören. D
är Schum

peter fokuserat på ekonom
iska 

angelägenheter, har historiker senare applicerat Schum
peters definition 

m
ed en m

er tidigm
odern orientering.

I synnerhet i H
olland har intresset för tidigm

odernt entreprenörskap varit 
stort. Ett flertal historiker har studerat rollen som

 entreprenörerna spelade 
i utvecklingen av den tidigm

oderna holländska ekonom
in. 9 O

rsaken till 
att holländska historiker varit intresserade av studier i entreprenörskap 
har att göra m

ed den centrala betydelsen som
 H

olland, m
ed A

m
sterdam

 
i spetsen, hade för utvecklingen av den förkapitalistiska ekonom

in i 
Europa, m

en också m
ed H

ollands betydelse ur ett globalt perspektiv. 

U
nder de senaste åren har forskningen alltm

er betonat de tidigm
oderna 

entreprenörers m
ilitära karaktär. 10 I m

ånga fall var de facto utvecklandet 
av krigsapparaturen och investeringen i denna nära sam

m
ankopplad m

ed 

7  U
nternehm

er är det ursprungliga begreppet, m
en här använder jag m

ig av 
engelska översättningar.
8  Joseph Schum

peter, ’Entrepreneur (1928),’ i T. K
nudsen, M

. Becker, 
R

. Sw
edberg (red.), Th

e Entrepreneur: Classic Texts by Joseph A
. Schum

peter 
(Chicago 2011), 244.
9  F. de G

oey &
 J.W

. Veluw
enkam

p, ’Entrepreneurship, institutions and 
econom

ic developm
ent in Europe and A

sia, 1500–2000,’ i F. de G
oey &

 
J.W

. Veluw
enkam

p (red.), Entrepreneurs and Institutions in Europe and Asia, 
1500 – 2000 (A

m
sterdam

 2002), 11–35.; Clé Lesger &
 L. N

oordegraaf (red.), 
Entrepreneurs and Entrepreneurship in Early M

odern Tim
es: M

erchants and 
Industrialists w

ithin the O
rbit of the D

utch Staple M
arket (H

aag 1995); P.W
. 

K
lein &

 J.W
. Veluw

nkam
p, ’Th

e Role of the Entrepreneur in the Econom
ic 

Expansion of the D
utch Republic,’ i K

. D
avids &

 L. N
oordegraaf (red.), 

Am
sterdam

, N
ederlandsch Econom

isch-H
istorisch Archief (A

m
sterdam

 1993), 27–
53; P.W

. K
lein, D

e Trippen in de 17e eeuw
. Een studie over het ondernm

ersgedrag 
op de H

ollandse stapelm
arkt (A

ssen 1965).
10  Jeff

rey Fynn-Paul (red.), W
ar, Entrepreneurs, and the State in Europe and the 

M
editerranean, 1300–1800 (Leiden 2014).



12
13

entreprenörskap. 11 H
istorikern Leos M

üller har studerat entreprenörskap i 
1600-talets Sverige ur ett m

er socioekonom
iskt perspektiv och diskuterat 

betydelsen av entreprenörerna som
 sociala aktörer. D

etta innebär att, ifall 
entreprenörskap skall studeras, m

åste dess sociala dim
ension inkluderas. 

D
e sociala aspekterna består fram

för allt av entreprenörens om
givning och 

bakgrund, det vill säga sociala nätverk och fam
iljeförhållanden. M

üller 
har visat på vilket sätt sociala värden hos dessa entreprenörer oftast 
baserade sig på ett urval strategier som

 kan studeras ur olika tidsperspektiv. 
Entreprenörerna var involverade bland annat i äktenskapsförhandlingar, 
patron-klient relationer och i andra sociala nätverk. 12

M
itt fokus ligger på de entreprenörer som

 var verksam
m

a i fjärrhandeln. 13 
D

et bör dock påpekas att begreppet entreprenör, så som
 det appliceras 

här, är inte helt oproblem
atisk. D

e personer som
 i denna fram

ställning 
betecknas som

 entreprenörer skulle knappast själva ha kallat sig för 
sådana. O

rsaken till användningen av begreppet entreprenör, istället 
för handelsm

an, har att göra m
ed att dessa individer inte enbart var 

involverade i handeln, utan kan betraktas som
 representanter för en 

grupp individer som
 via sin personliga insats, sitt sociala nätverk sam

t 
sin kunskap och erfarenhet banade vägen för nordiska aspirationer på 
fjärrhandeln. 

Studier i entreprenörskap om
fattar även en dim

ension av kontinuitet. 
G

enom
 att studera entreprenörers karriärer belyses sådana aspekter av 

fjärrhandeln som
 tidigare har ham

nat i skym
undan. Som

 ett exem
pel kan 

näm
nas att individerna kunde föra förhandlingar om

 sin lojalitet – de 
såg det inte som

 något problem
 att byta till ett annat handelskom

pani i 
hopp om

 bättre avancem
angsm

öjligheter. Entreprenörskapet var oftast 
en livslång process som

 startade när m
ännen var unga och innebar 

teoretisk och praktisk utbildning. H
är ligger fokus två 1600-talsindividers 

karriärer, vilket gör det m
öjligt att urskönja ett perspektiv som

 inte enbart 
betonar fjärrhandelsorganisationernas offi

ciella struktur, utan som
 också 

introducerar ett annorlunda narrativ som
 behandlar de personer och 

beteendem
önster som

 de facto representerade 1600-talets fjärrhandel 

11  Fynn–Paul (2014), 8–12.
12  M

üller (1998), 25–35.
13  I m

in avhandling använder jag m
ig av begreppet ”overseas entrepreneurr-

ship.”

ur ett aktörsperspektiv. 14 

En entreprenör blir till
I det följande betraktas den bakgrund och det utgångsläge som

 Leyel 
och Carloff

 utgick ifrån då de inledde sina karriärer. D
en existerande 

kunskapen om
 Carloff

s tidiga år är sporadisk. H
an var sannolikt född i 

Rostock år 1621. Som
 yngling sökte han sig till H

olland där han år 1639 
rekryterades som

 soldat till Brasilien m
ed uppgift att tjänstgöra för det 

N
ederländska Västindiska Kom

paniet (W
IC). U

ppdraget i Brasilien blev inte 
långvarigt eftersom

 Carloff
 redan i början av 1640-talet blev om

placerad 
till Västafrika och tjänade kom

paniet vid fortet Elm
ina i Cabo Corso. 15 

D
etta om

råde blev sederm
era en avgörande ort för Carloffs entreprenörskap. 

Å
r 1645, efter några år som

 handelsm
an på ort och ställe, blev han 

befordrad till fiskal (fiscaal) för kom
paniet. 16 Som

 fiskal i Västafrika 
ansvarade Carloff för inspektionen av skepp och handelsm

än m
isstänkta 

för sm
uggling och privat handel. 17 Positionen som

 fiskal bör ses som
 ett 

uppenbart avancem
ang inom

 kom
paniets hierarki. Carloff

 innehade nu 
den tredje högsta positionen inom

 kom
paniet i A

frika. 18 H
an var dock 

inte enbart aktiv som
 fiskal, utan fungerade även som

 handelsm
an öster 

om
 Elm

ina i Accra-om
rådet, där han intensivt förhandlade m

ed lokala 
handelsm

än. D
enna position var viktig i begynnelsen av Carloff

s karriär, 
eftersom

 kom
paniet hade haft problem

 m
ed om

rådet innan. H
an blev 

även skickad på diplom
atiska uppdrag till ön São Tom

é. D
enna ö hade 

14  Joseph M
iller, ’A H

istorical A
ppreciation of the Biographical Turn,’ i L. 

Lindsay, J. Sw
eet W

ood, Biography and the Black Atlantic (Philadelphia 2013), 
19–20; A

llison G
am

es, Th
e W

eb of Em
pire – English Cosm

opolitanism
 in an Age of 

Expansion 1560–1660 (N
ew

 York 2008), 7.
15  Läs om

 holländare i Västafrika, se t.ex, K
laas R

atelband, N
ederlanders in 

W
est-Afrika 1600–1650 (A

ngola, K
ongo en Sao Tom

e, Zutphen 2000); H
enk 

den H
eijer, D

e geschiedenis van de W
IC opkom

st, bloei en ondergang (Zutphen 
2013).
16  K

laas R
atelband (red.), Vijf D

agregisters van het kasteel São Jorge da M
ina 

(Elm
ina) aan de G

oudkust (1645–1647) (H
aag 1953), 81; H

enk den H
eijer, 

’Een dienaar van vele heren – D
e Atlantische carrier van H

endrick Carloff
,’ 

i Th
om

as Lindblad &
 A

licia Schrikker (red.), H
et Verre G

ezicht – Politieke en 
Culturele relaties tussen N

ederland en A
zie, Afrika en Am

erika (Franeker 2011), 
164.
17  den H

eijer (2011), 164.
18  O

m
 hierarkin i det holländska kom

paniet, se M
ichel D

oortm
ont &

 Jinna 
Sm

it (red.) Sources for the M
utual H

istory of G
hana and the N

etherlands: An 
annotated guide to the D

utch archives relating to G
hana and W

est Africa in the 
N

ationaal Archief 1593–1960 (Leiden 2007), 263
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kom
paniet erövrat av portugiserna. 19

Carloff
s karriär på A

tlanten hade fått en rivstart sedan han flyttat 
från Rostock till H

olland och vidare till Brasilien och A
frika. W

illem
 

Leyels karriär uppvisade liknande drag, m
en trots detta var Leyels 

introduktion till entreprenörskapet annorlunda. W
illem

 Leyel föddes 
1593 i H

elsingör. H
an härstam

m
ade från en fam

ilj av entreprenörer. 
H

ans rötter fanns i Skottland, m
en fam

iljen flyttade till H
elsingör i 

avsikt att idka handel. Fam
iljen integrerades i den lokala H

elsingör-
eliten. W

illem
s far och farföräldrar verkade som

 tullförvaltare i Ö
resund, 

en prestigefull position som
 gick i arv i fam

iljen. Flera av fam
iljens 

m
än på både faderns och m

oderns sida var borgm
ästare i de centrala 

danska handelsstäderna H
elsingör och K

öpenham
n. 20 W

illem
 Leyel 

fortsatte dock inte fam
iljetraditionen som

 förvaltare av Ö
resunds tull, 

utan hans karriär utvecklades i en annorlunda riktning. Liksom
 Carloff

 
inledde Leyel sin karriär i tjänst för ett holländskt kom

pani. I början av 
1600-talet tjänstgjorde Leyel i Batavia på ön Ceylon som

 handelsm
an 

för det N
ederländska O

stindiska K
om

paniet (VO
C). 

D
e krav som

 den tidigm
oderna handelsverksam

heten förutsatte baserade 
sig på kunskap i bokföring sam

t goda insikter i både skriv- och läskonst 
sam

t rapportering. 21 D
essa krav på utbildning var förknippade m

ed 
entreprenörernas bakgrund. Även om

 historieskrivningen har behandlat 
ett antal personer som

 var aktiva i fjärrhandel, finns det tyvärr inte 
m

ycket forskning om
 dessa m

äns bakgrund. I vissa fall vet m
an lite m

er 
om

 deras härkom
st och sociala positioner före deras aktuella karriärer, 

m
en tyvärr saknas en m

er djupgående diskussion om
 äm

net. D
essvärre 

gäller detta även Leyels och Carloff
s tidigare karriär. V

i vet enbart lite 
om

 deras sociala position i sam
hället. O

beroende av den ringa kunskap 

19  Carloff
 i A

ccra, se Fiscal H
endrick Caarlof till H

eeren X
IX

, W
IC 21 m

aj 
1646, R

iksarkivet, H
olland, (N

L-H
aN

a), O
ude W

est-Indische Com
pagnie 

(O
W

IC), num
m

er toegang 1.05.01.01, Inventaris nr. 11; Furley Collection, 29; 
R

atelband (1953), 261, 351–352; Carloff
 på São Tom

é, se den H
eijer (2011), 

166; R
atelband (1953), 199–115.

20  O
m

 släkten Leyel, se H
arald H

olck ”om
 Slæ

gten Leyel,” Personalhistorisk 
Tidsskrift, 6:13 (1958); Th

om
as R

iis, Should Auld Acquintance Be Forgot…
: 

Scottish-D
anish relations c. 1450–1707 (O

dense 1988), 155–200.
21  D

onald H
arreld, ’A

n Education in Com
m

erce: Transm
itting Business 

Inform
ation in Early M

odern Europe,’ i L. M
üller &

 J. O
jala (red.), Inform

ation 
Flow

s, N
ew

 Approaches in the H
istorical Study of Business Inform

ation (H
elsinki 

2007), 63–64.

som
 finns om

 deras sociala bakgrund, visar kunskapen om
 de tidiga åren 

av deras bana på två något olika vägar till en karriär inom
 fjärrhandeln. 

En väsentlig gem
ensam

 näm
nare står dock att finna. Både Leyel och 

Carloff
 sökte sig redan som

 unga gossar utom
lands för att förkovra sig 

i en organisationskultur som
 kunde erbjuda handelserfarenhet utanför 

Europa.

I ett nordiskt perspektiv kan därtill påpekas att fjärrhandeln krävde att 
entreprenören behärskade vissa främ

m
ande språk. Fram

för allt holländska 
och tyska var viktiga eftersom

 dessa var den tidens lingua franca vad 
beträff

ar fjärrhandel. En viss grundutbildning förutsattes således av de 
unga m

än som
 skulle göra karriär inom

 fjärrhandeln.

I den nordiska kontexten bör det också noteras att det före m
edlet 

av 1600-talet var typiskt för unga aspiranter att söka sig söderut om
 

Ö
stersjön, fram

förallt till H
olland, för att bli värvade som

 lärlingar inom
 

ett kom
pani. 22 D

etta berodde främ
st på det faktum

 att det före 1621 inte 
fanns några egentliga nordiska kom

panier som
 handlade på Atlanten eller 

Indiska oceanen. D
ärm

ed erbjöd dessa lärlingsperioder en m
öjlighet att 

öka kunskaperna i främ
m

ande regioner och handelskulturer, en m
öjlighet 

som
 både Leyel och Carloff

 utnyttjade.

D
et kan således fastslås att både Leyel och Carloff

 startade sina karriärer 
som

 utlänningar i holländsk tjänst. D
etta faktum

 understryker betydelsen 
av redan etablerade handelsstrukturer för dem

 som
 eftersträvade en 

karriär inom
 fjärrhandeln. H

ur den härvid ackum
ulerade kunskapen sedan 

användes kunde ha en avgörande betydelse, vilket  diskuteras nedan.

D
e nordiska aspirationerna och genom

brottet för en entreprenör
H

istorieforskare har i flera olika om
gångar påpekat att de tidiga nordiska 

kom
panierna var starkt påverkade av den så kallade holländska m

odellen. 
D

e flesta initiativtagare i de första nordiska kom
panierna var de facto 

utlänningar. D
ock har innebörden av detta i viss m

ån m
issuppfattats 

när det gäller de nordiska kom
panierna. 23 Att utlänningar tjänstgjorde i 

22  Erik G
øbel ’D

anes in the Service of the D
utch East India Com

pany in 
the Seventeenth Century,’ International Journal of M

aritim
e H

istory, 16:17 
(2004),77–94.; Roelof van G

elder H
et O

ost-Indisch Avontuur. D
uitsers in dienst 

van de VO
C (1600–1800) (N

ijm
egen 1997).

23  K
ristof G

lam
ann ’Th

e D
anish East India Com

pany,’ i M
ichel M

ollet (red.), 
Societés et Com

pagnies de Com
m

erce en O
rient et dans I ’O

céan lndien (Paris 
1970), 471–472.
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dessa europeiska handelskom
panier var näm

ligen allt annat än unikt, och 
även de holländska kom

panierna var m
ycket tillgängliga för utlänningar. 

D
e flesta europeiska kom

panier var ”m
ultinationella” till sin karaktär. 24 

För D
anm

arks, m
en kanske ännu m

er för Sveriges del, visade de tidiga 
kom

paniernas struktur att deras verksam
het var starkt förknippad m

ed 
utländskt kapital och utländska m

arknader. D
e tidiga kom

panierna 
erhöll privilegier från både den svenska och den danska kronan. D

ärtill 
satsade även kronan själv i viss m

ån i kom
paniverksam

heten. D
ärm

ed 
var de nordiska kom

panierna ypperliga exem
pel på gränsöverskridande 

entreprenörskap. D
e tyskar, holländare och skottar som

 sökte sig till 
N

orden var entreprenörer som
 sökte en om

givning där de kunde starta 
en vinstgivande verksam

het. V
idare handlade det också om

 att etablera 
en form

 av social m
obilitet som

 kunde hjälpa dem
 att uppnå en betydande 

social position. D
essa personer var oftast besvikna på den ekonom

iska 
verksam

heten de drivit annorstädes och sökte uppnå en bättre personlig 
status. A

lternativt fanns det entreprenörer som
 främ

st försökte utvidga 
sin aff

ärsverksam
het till exem

pel i form
 av nya investeringar. 25 

D
et kan konstateras att de nordiska kungadöm

ena i m
erkantilistisk anda 

erbjöd en m
öjlighet för dessa entreprenörer att idka aff

ärsverksam
het 

under kronans skydd, m
edan de utländska entreprenörerna tog m

ed sig 
kapital och kunskap om

 fjärrhandeln. D
enna form

 av företagsklim
at 

främ
jade bägge parters intressen och gav den nordiska fjärrhandeln dess 

kännetecknande karaktär. 26 D
et bör påpekas att fjärrhandeln innebar en 

stor m
ängd risker, både för kom

paniet och för de individer som
 valde att 

satsa på riskabla seglatser och aktiviteter. D
etta ökade i sin tur behovet 

för organisationerna att anställa entreprenörer som
 via sin erfarenhet 

och sitt kapital kunde m
inim

era riskerna.

D
et skedde dock inte friktionsfritt. Speciellt i D

anm
ark var den interna 

konkurrensen entreprenörer em
ellan hård genom

 hela 1600-talet. 
D

et handlade farm
för allt om

 konkurrensen m
ellan entreprenörerna 

i K
öpenham

n och G
lückstadt, och om

 privilegierna att etablera en 

24  G
lam

ann (1970), 476.
25  Exem

pel på detta, se Erik D
ahlgren Louis D

e G
eer, 1587–165. H

ans lif 
och verk (U

ppsala 1923), 285–362; Sune D
algård ’D

anish Enterprise and 
M

auritius Ebony, 1621–1624,’ Scandinavian Econom
ic H

istory Review
, 4:1 

(1956), 7–9; W
eiss ’D

anskar och svenskar i den atlantiska slavhandeln 1650 
– 1850,’ i Leos M

üller, G
öran Rydén, H

olger W
eiss (red.), G

lobal historia från 
periferin (Lund 2010), 61–64; N

ováky 1990, 88.
26  N

ováky (1990), 54–56.

m
er perm

anent organisationsform
 för dansk fjärrhandel. D

e lokala 
entreprenörerna i K

öpenham
n var inte alls nöjda m

ed de rättigheter och 
privilegier som

 de utländska entreprenörerna i G
lückstadt åtnjöt tack 

vare kung Christian IV och hans efterträdare Fredrik III.  27

Förutom
 den interna konkurrensen entreprenörer em

ellan hade de nordiska 
länderna en ytterligare tudelad utm

aning när det gäller fjärrhandeln. För 
det första var problem

et en otillräcklig investeringsbas för att kunna 
sätta igång verksam

heten. D
etta gällde i synnerhet det första D

anska 
O

stindiska K
om

paniet 28 D
et andra grundläggande problem

et var bristen 
på kunskap och erfarenhet på individnivå. Att idka handel på Atlanten 
och i A

sien var utm
anande på ett annat sätt än till exem

pel på Ö
stersjön. 

D
et räckte inte m

ed kunskap om
 sjöfart, utan det krävdes kunskap och 

förståelse om
 de icke-europeiska sam

hälls- och handelsstrukturerna. D
et 

första D
anska O

stindiska K
om

paniet utgör ett exem
pel på detta. Först 

efter att två erfarna resenärer till A
sien, Roeland Crappé och M

arselis 
Boschouw

er, integrerats i det danska kom
paniet lyckades m

an sam
la ett 

tillräckligt kapital för att sända ut en m
er perm

anent expedition. Crappé 
var en holländare som

 tidigare tjänstgjort i det holländska ostindiska 
kom

paniet. H
an eftersträvade socialt avancem

ang och en fram
skjuten 

position inom
 kom

paniets direktion i D
anm

ark. K
ravet var att han skulle 

lyckas i etableringen av kom
paniet i Indien. Boschouw

er hade tidigare 
varit en privat sjöfarare i Indien. D

essa två rekryteringar till kom
paniet 

kan ses som
 goda exem

pel på betydelsen av kunskap och erfarenhet av 
fjärrhandel. Boschouw

er och Crappé ansågs vara personer som
 kunde 

bidra till att m
inska på riskerna tack vare sina kunskaper om

 fjärrhandeln, 
vilket ökade sannolikheten för en lyckad etablering av handeln. 29 Följden 
var att kom

paniet lyckades aktivera fler investerare.

Ett annat exem
pel på betydelsen av entreprenörer i den nordiska kontexten 

hittas i Sverige. M
ot slutet av 1640-talet hade den proto-industriella 

patronen Louis D
e G

eer kontaktat den svenska drottningen. D
e G

eers roll 
kan inte underskattas i en diskussion om

 nordiska entreprenörer på hög 
nivå. Inte heller historikerna har glöm

t D
e G

eer som
 även representerade 

27  G
eorg N

ørregård, G
, ’D

e D
anske Etablissem

enter Paa G
uineakys-

ten,’ i J. Bröndsted (red.), Vore G
am

le Tropenkolonier, Volum
e I (K

öpen-
ham

n 1952). 436–437; G
unnar O

lsen, ’D
ansk O

stindien,’ i J. Bröndsted 
(red.), Vore G

am
le Tropenkolonier, Volum

e I (K
öpenham

n 1952), 22.
28  Larsen (1907), 13–14.
29  O

lsen (1952), 22–24; Larsen (1907), 14–15.
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det gränsöverskridande entreprenörskapet. Ett antal studier har fokuserat 
på hans storskaliga aff

ärsverksam
het och dess betydelse både i H

olland 
och i Sverige. 30 Initiativet till drottningen gällde en plan om

 att m
ot 

privilegier för handel i A
frika grunda ett kom

pani som
 skulle tjäna 

den svenska kronan. Sederm
era utsände D

e G
eer två expeditioner till 

Västafrika i avsikt att inspektera m
öjligheten att starta ett kom

pani. 
K

apten på de bägge resorna var D
e G

eers holländska handelspartner 
A

rent G
abbesen. V

id återkom
sten från sin andra resa till A

frika hade 
han högst sannolikt tagit m

ed sig H
enrich Carloff

 därifrån. 31 

O
rsaken till att D

e G
eer hade närm

at sig den svenska kronan just vid 
det här ögonblicket hade att göra m

ed att handelsutbytet dessvärre hade 
börjat dala för det holländska västindiska kom

paniet. D
etta visste också 

den profitsugna Carloff
 som

 hade etablerat personliga handelskontakter 
m

ed de lokala aff
ärsm

ännen i Västafrika. Efter sin återkom
st till Europa 

signerade han ett kontrakt m
ed fam

iljen D
e G

eer i A
m

sterdam
. 32 D

e G
eer 

kunde erbjuda Carloff
 en hög position i kom

paniet sam
tidigt som

 Carloff
 

erbjöd D
e G

eer nödvändig kunskap och kontakter om
 handelsstrukturerna 

i Västafrika. D
etta var inledningen till Carloff

s entreprenörskap i N
orden. 

I kontraktet utnäm
ndes Carloff

 till kom
m

endant för kom
paniet i A

frika 
för en treårsperiod m

ed rätt att etablera ett fort för kom
paniet i A

frika. 
Sam

m
a år 1649 avseglade C

arloff
 till Västafrika m

ed ett brev från 
drottning K

ristina till kungen av Fetu i Cabo Corso. 33 I brevet m
eddelar 

drottningen att Carloff
 representerade svenska intressen i Västafrika. 

V
idare önskade drottningen att välfungerande handelsförbindelser 

m
ellan kungadöm

ena kunde uppnås via Carloff
s goda förbindelser till 

kungen av Fetu. 

M
otsvarande fenom

en förekom
 även vid den Indiska oceanen. W

illem
 

Leyel hade under 1620-talet övergått från holländsk till dansk tjänst 

30  Se till exem
pel D

ahlgren (1923); N
ováky (1990), 95–157.

31  O
m

 de första expeditionerna och D
e G

eers initiativ, se N
ørregård (1952), 

437–438; den H
eijer (2011), 167; N

ováky (1990), 76–84. 
32  K

ontraktet m
ellan D

e G
eer och Carloff

, Staatsarchief A
m

sterdam
 (SA

A): 
N

otarieel A
rchief (N

A) 875, fo.315, 12.10.1649; den H
eijer (2011), 168; 

N
ováky (1990), 88.

33  Carloff
s fullm

akt, R
iksarkivet (R

A), Sverige, Stockholm
, Leufsta arkiv 

(LA), vol.82.

och var num
era verksam

 vid den bengaliska kusten i nordöstra Indien. 34 
Sam

tidigt som
 Leyel förkovrade sina kunskaper om

 handeln i A
sien, 

hade den politiska situationen i D
anm

ark försvårats. D
et trettioåriga 

kriget försvagade väsentligt både kronans och kom
paniets position. 35 

Å
r 1632 återvände Leyel till D

anm
ark där han blev utnäm

nd till kapten 
vid kronans flotta. Leyels karriär hade uppm

ärksam
m

ats även inom
 det 

ostindiska kom
paniet. U

nder året 1636 befordrades han till bokhållare 
vid kom

paniet och år 1639 blev han utnäm
nd till direktör för kom

paniet. 36 
D

enna post förbehölls enbart de m
est inflytelserika handelsm

ännen i 
landet. Tidigare hade en annan erfaren ostindiefarare blivit utnäm

nd till 
direktör, näm

ligen Crappé. Precis som
 Carloff

 hade Leyel fått en rivstart 
på sin karriär. D

essutom
 blev Leyel utnäm

nd till direktör av kom
paniet 

personligen av kungen. D
etta m

öjliggjordes eftersom
 kung Christian 

IV
 hade m

ajoriteten av andelarna bland dem
 som

 hade investerat i 
kom

paniet. U
tnäm

ningen var unik i den m
ån att direktörerna vanligen 

valdes av huvudparticipanterna i kom
paniet. 37 

D
essa exem

pel på avancem
ang bör tolkas inom

 ram
en för den tidigm

oderna 
fjärrhandelns kontext. Fjärrhandeln krävde näm

ligen stor risktagning 
av alla involverade parter. D

ärför spelade de erfarna entreprenörerna en 
central roll inom

 de nordiska kom
panierna, vilka saknade erfarenhet av 

fjärrhandel. N
aturligtvis utgjorde m

öjligheten att göra vinst på en lyckad 
handelsexpedition ett viktigt incitam

ent. Resorna var m
ycket riskabla, 

inte m
inst på grund av skeppsförlisningar, m

en även på grund av olika 
sjukdom

ar som
 grasserade på skeppen och på de olika befästningarna. 

Expeditionerna var ständigt utsatta för faran att bli attackerade av 
kaparfartyg. Ifall kom

paniet lyckades undvika dessa yttre hot var frågan 
om

 privat och/eller illegal handel alltid aktuell. För ett flertal personer 
som

 deltog i fjärrhandeln var det ytterst lockande att engagera sig även 
i illegal handelsverksam

het. D
etta utgjorde ytterligare ett ständigt 

problem
 för kom

paniets adm
inistration och främ

st för direktörerna. Ett 

34  K
athryn W

ellen ’Th
e D

anish East India Com
pany’s W

ar against the 
M

ughal Em
pire, 1642–1698,’ Journal of Early M

odern H
istory 19 (2015), 447; 

A
sta Bredsdorff

, Th
e Trials and Travels of W

illem
 Leyel, An Account of the D

anish 
East India Com

pany in Tranquebar 1639–48 (K
öpenham

n 2009), 20.
35  Bredsdorff

 (2009), 31.
36  Bredsdorff

 (2009), 37; Stephan D
iller, D

ie D
änen in Indien, Südostasien und 

China (1620–1845) (W
iesbaden 1999), 165.

37  Jan R
indom

, ’O
stindisk K

om
pagni 1616–50 – et spørgsm

ål om
 

organisatorisk udvikling og interne m
agtkam

pe’ i Årbog/H
andels- og 

Søfartsm
useet på K

ronborg 59 (2000), 118.
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centralt m
ål för kom

paniets adm
inistration var att m

inim
era riskerna 

genom
 att anlita pålitlig personal. 38 En hel del forskning har gjorts om

 
ökad tillit och riskm

inim
ering inom

 den tidigm
oderna fjärrhandeln. 

Forskningen har fram
förallt fokuserat på den organisationsapparat som

 
kom

panierna utvecklade för att utöva kontroll över deras arbetstagare. 39 
D

enna forskning har nästan alltid gjorts utifrån organisationernas 
och institutionernas synpunkt, dock kan ett entreprenörsperspektiv 
berätta och ge kom

pletterande uppfattningar om
 förhållandet m

ellan 
kom

panierna och entreprenörerna. Visserligen var anlitandet av Carloff och 
Leyel ett uttryck för tillit, m

en ännu viktigare faktorer i sam
m

anhanget 
var deras erfarenhet och kunskap om

 hur kom
panihandeln borde 

struktureras, i synnerhet då varken det Svenska A
frikakom

paniet eller 
det D

anska O
stindiska K

om
paniet var starkt etablerade på sina respektive 

handelsom
råden. Carloff

 och Leyel bidrog m
ed andra ord till de nordiska 

kom
paniernas m

öjligheter till etablering och fram
gång både på Atlanten 

och vid Indiska oceanen. Att både Carloff och Leyel inträdde i ett nordiskt 
kom

pani ungefär vid sam
m

a tidpunkt uppvisar ett intressant fenom
en 

i N
orden. D

en fram
trädande rollen som

 individer  spelade i egenskap 
av entreprenörer, gör studiet av nordiska länder relevant för att förstå 
hur kom

panier utan tidigare erfarenheter klarade av att etablera sig på 
olika ställen i världen. 

Entreprenörer och deras nätverk
Forskningslitteraturen har främ

st fokuserat på antingen kom
paniets 

adm
inistration i Europa eller på m

er regionala studier av de orter där 

38  Forskning gällande kom
paniets strävan till att förbättra kontroll över 

dessa arbetstagare, se t.ex. Julia A
dam

s, ’Principals and A
gents, Colonialists 

and Com
pany M

en: Th
e D

ecay of Colonial Control in the D
utch East 

Indies,’ Am
erican Sociological Review

, 61:1, (1996); A
nn Carlos &

 Stephen 
N

icolas, ’Problem
s in Early Chartered Com

panies: the Case of the H
udson Bay 

Com
pany,’ Journal of Econom

ic H
istory, 50:4, (1990), 853–875; A

nn Carlos &
 

Santhi H
ejeebu, ’Specific Inform

ation and the English Chartered Com
panies, 

1650–1750,’ i L. M
üller &

 J. O
jala (red.), Inform

ation Flow
s, N

ew
 Approaches in 

the H
istorical Study of Business Inform

ation (H
elsinki 2007), 139–169; N

ováky 
(1990), 109.
39  R

indom
 (2000), 118.

européerna var verksam
m

a. 40 M
ed tanke på entreprenörskap under 

1600-talet är det problem
atiskt att enbart fokusera på strukturer eller 

regioner i Europa eller i lokala sam
hällen. D

e institutionella sfärerna 
var näm

ligen oftast sam
m

ankopplade via de entreprenörer som
 fysiskt 

rörde sig både i Europa och på lokala handelsplatser. H
andeln både på 

Atlanten och Indiska O
ceanen byggde på sociala relationer till de olika 

lokala handelsm
ännen och härskarna. U

tan dessa relationer och nätverk, 
som

 byggde på kännedom
 av den lokala handelskulturen sam

t en hög 
grad anpassningsförm

åga, var det om
öjligt att idka handel. D

e relationer 
som

 entreprenörerna byggde upp representerade egentligen inte enbart 
de europeiska eller de lokala institutionerna, utan den gem

ensam
m

a 
strukturen där de olika intressena m

öttes. D
e aktiviteter och handlingar 

som
 skedde kan betraktas exem

pelvis via sociala nätverk och kunskap 
om

 de lokala socio-ekonom
iska strukturerna på respektive ort.

Å
r 1650 då Carloff

 anlände till Cabo Corso i Svenska A
frikakom

paniets 
(SA

K
) tjänst för att etablera kom

paniet, konfronterades han direkt m
ed en 

konflikt m
ed ett annat europeiskt kom

pani som
 redan hade etablerat sig 

där. 41 Ifrågavarande engelska kom
pani hade uppsatt en hytta på om

rådet, 
något som

 utgjorde ett hot m
ot de planer som

 Carloff
 hade för SA

K
. Ett 

m
öte hölls m

ellan Carloff
 och kungen av Fetu, den lokala härskaren på 

om
rådet. Resultatet av m

ötet var att det engelska kom
paniet fick stanna 

kvar på om
rådet, m

en att SA
K

, som
 representerads av Carloff

, fick bygga 
ett fort och starta en om

fattande handelsverksam
het på kusten. 42

I Tranquebar i början av 1640-talet hade W
illem

 Leyel m
ött ett kom

pani 
i ett ytterst allvarsam

t läge. 43 H
andeln hade gått ner och kom

m
endanten 

40  Ett antal exem
pel finns för både den afrikanska sam

t indiska kontexten, 
för A

frika, se t.ex R
ay K

ea K
ea, R

., Settlem
ents, Trade, and Polities in the 

Seventeenth Century G
old Coast (Baltim

ore 1982); K
w

am
e D

aaku, Trade and 
Politics on the G

old Coast, 1600–1720: A Study of the African Reaction to European 
Trade (O

xford 1970); Robert Porter, European Activity on the G
old Coast, 

1620–1667 (Pretoria 1975); för Indiens del se t.ex. R
adhika Seshan Trade and 

Politics on the Corom
andel Coast: Seventeenth and Early Eighteenth Centuries 

(D
elhi 2012); Sinnaph A

rasaratnam
, M

erchants, Com
panies, and Com

m
erce on 

the Corom
andel Coast 1650–1740 (D

elhi 1986).
41  N

icolas Crispe kom
pani, en annan typisk entreprenör från perioden. Se 

Porter, ’Th
e Crispe Fam

ily and the A
frican Trade in the Seventeenth Century,’ 

Th
e Journal of African H

istory 9:1 (1968), 57–77.
42  Porter (1975), 298–299; N

ováky (1990), 152–153.
43  Tranquebar, danskarnas huvudsäte i Indien, på Corom

andelkusten.
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Berant Pessart hade skött kom
m

ersen på kusten m
ed ringa fram

gång. 44 
H

an hade vägrat betala den lokala härskaren den basala hyran för att idka 
verksam

het på ort och ställe. D
enna hyra hade det danska kom

paniet 
kom

m
it överens om

 m
ed den lokala härskaren av Tanjore, redan under 

Roeland Crappés tid som
 kom

m
endant. 45 Efter att Pessart hade blivit 

avsatt m
ed våld, började Leyel intensivt arbeta för att återetablera goda 

relationer m
ed härskaren av Tanjore. Först efter långa förhandlingar 

kom
 det fram

 att den senare var ytterst besviken på Pessart och dennes 
sätt att hantera överenskom

m
elser. Ö

ver tid förbättrades situationen 
och danskarna lyckades till och m

ed få hyressum
m

an något reducerad. 46 

En tidsenlig m
ekanism

, som
 användes av alla européer både på Atlanten, 

m
en även på Indiska oceanen, var att betala hyra för platsen där de ville 

bygga fort, hyttor eller faktorier. V
idare utdelade européerna en slags 

regelbunden varukorg till de lokala härskarna som
 en tacksam

hetsgest. 47 
D

å Leyels och Carloff
s entreprenörskap diskuteras är detta något som

 
uttryckligen fram

kom
m

er. H
istorikern G

yörgy N
ováky har påvisat 

hur C
arloff

 ersatte de lokala härskarna och vilka sum
m

or det var 
frågan om

. 48 Carloff
 hade redan under sin tid som

 fiskal i W
IC skapat 

goda förbindelser m
ed de lokala härskarna och entreprenörerna. D

å 
han återvände till kusten 1658 i dansk tjänst var det tack vare dessa 
förbindelser och förhandlingsm

ekanism
er – som

 innebar att överräcka 
presenter, varukorgar sam

t att skära ner skulder – som
 han lyckades utveckla 

förm
ånliga förhållanden m

ed de lokala potentaterna. 49 O
ckså W

illem
 Leyel 

var flitig m
ed att överräcka presenter till de lokala härskarna. H

an skickade 
till exem

pel till härskaren av Ceylon en stor m
ängd europeiska varor som

 
presenter i syfte att upprätthålla goda relationer. Som

 en kuriositet kan 
näm

nas att bland Leyels gåvor fanns ett antal europeiska jakthundar. 50

44  Exem
plet m

ed Pessart visar att entreprenörerna inte alltid förändrade 
situationen till bättre.
45  O

lsen (1952), 59.
46  O

lsen (1952), 79.
47  En grundläggande diskussion om

 presenternas roll, se H
olger W

eiss, ’Th
e 

D
anish G

old Coast as a M
ultinational and Entangled Space, c. 1700–1850,’ 

i M
. N

aum
 &

 J.M
. N

ordin (red.), Scandinavian Colonialism
 and the Rise of 

M
odernity (N

ew
 York 2013), 254–255.

48  N
ováky (1990), 153.

49  A
crosans brev, 29.05.1959, N

ationaal archief, den H
aag, (N

L-H
aN

a), Statt-
en-G

eneraal. N
um

m
er toegang, 1.01.02., inv.nr. 12571-38-1; N

ováky (1990), 
202; G

ranlund (1879), 27–28. 
50  K

orrespondens m
ed den lokala härskaren, se D

anske K
ancelliet, (renteka-

m
m

er afdelning 1588–1660), B 246 A
, W

illum
 Leyel arkiv.

K
unskap om

 de lokala förhållandena handlade inte enbart om
 att skicka 

presenter utan även om
 att klara av att anpassa sig socialt till de lokala 

sam
hällena. I m

itten av 1640-talet hade Leyel tillåtit den lokala por-
tugisiska befolkningen som

 bodde i Tranquebar att upprätta en katolsk 
kyrka, något som

 ur danskt perspektiv borde ha varit i konflikt m
ed den 

sam
tida religionskonflikten som

 hade utvecklats i Europa. 51 D
en lokala 

befolkningen var ytterst viktig för Leyel. U
nder hans tid blev Tranque-

bar en sam
lingsplats för ett flertal handelsm

än som
 på grund av lokala 

konflikter tvingades fly till staden och söka skydd hos danskarna. 52 

Leyels kunskap om
 de rådande handelssystem

 kom
m

er tydligt fram
 då 

han som
 kom

m
endant började utveckla den danska kom

panihandeln i 
riktning m

ot ett system
 av intern handel på Indiska O

ceanen, så kallad 
”country trade.” D

etta var kännetecknande för perioden även för de andra 
europeiska kom

paniernas del. 53 För danskarna byggde den interna handeln 
fram

förallt på en intensiv kontakt m
ellan Tranquebar och Ceylon, m

en 
även på slavhandeln på Bengaliska kusten. 54 Leyels anpassningsförm

åga 
fram

kom
m

er tydligt i att han upprätthöll goda kontakter m
ed lokala 

handelsm
än. D

etta gäller även kontakterna till de andra europeiska 
handelsm

ännen, speciellt till engelsm
än, holländare och portugiser. 55

Leyel och Carloff
 var inte enbart aktiva i Tranquebar eller i Cabo Corso. 

Både Leyel och Carloff
 hade även en aktiv roll i adm

inistrationen av 
kom

paniet. Leyel, som
 hade blivit utnäm

nd till bokhållare för kom
paniet 

redan 1636, hade blivit skickad av kung Christian IV till den holländska 
republiken för att studera organisationen av det N

ederländska ostindiska 
kom

paniet. 56 Som
 kom

m
endant för kom

paniet skickade han till de andra 
direktörerna fyra långa rapporter som

 redogjorde för verksam
heten. 57 I 

en av rapporterna föreslog han någonting som
 de övriga direktörerna kan 

51  D
essa portugiser var egentligen infödda indier m

ed portugiska rötter.
52  O

lsen (1952), 78; O
m

 Tranquebars roll för handeln i Indien, se D
aniel 

Jeyaraj, Bartholom
aus Ziegenbalg: the Father of M

odern Protestant M
ission an 

Indian Assessm
ent (D

elhi 2006), 13–27.
53  Feldbæ

k (1991), 33–34
54  Larsen (1907), 36–36.
55  Bredsdorff

 (2005), 146–148; O
lsen (1952), 83–86.

56  Bricka &
 Friderica Christian den Fjerdes, Egenhaendige Breve 1632–1635 

(K
öpenham

n 1969), 314–316; Bredsdroff
 (2005), 26.

57  W
illem

 Leyels rapport till direktörena av kom
paniet: 16.04.1644, 

22.11.1644, 12.12.1645 och 15.11.1646, R
igsarkivet, K

øbenhavn, D
anske 

K
ancelliet, B 246 A

,V
II, korrespondance og diverse akter..., fo.II, W

illum
 Ley-

els arkiv.
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ha haft svårt att greppa. Leyel uttryckte näm
ligen en oro över att inga 

skepp eller brev hade nått Tranquebar på sistone, och därm
ed föreslog 

han att kom
paniet skulle utdela privilegier till utom

stående utländska 
entreprenörer för att utföra enskilda seglatser på Tranquebar. D

essa skepp 
skulle givetvis betala en avgift till kom

paniet i utbyte för privilegierna. 
V

idare, enligt Leyel, kunde detta vara förenligt m
ed kom

paniets intressen 
och eventuellt bidra till att stötta kom

paniets verksam
het. 58  

Även beträff
ande verksam

heten kring Atlanten var förhållandet m
ellan 

adm
inistrationen i Europa och entreprenören viktig. För Carloff

 var 
kontakten till adm

inistrationen av central betydelse. H
an var den näst 

största investeraren efter att kom
paniets patron Louis D

e G
eer avled 1652, 

något som
 skapade oro inom

 adm
inistrationen. M

ed en om
organisering 

av kom
paniet försökte m

an närm
a sig staten. På pappret blev kom

paniet 
nu m

er svenskt än tidigare och ett krav infördes att enbart svenska 
m

edborgare hade rätt att investera i kom
paniet. 59 Carloff

 hade blivit 
adlad i Sverige 1654. 60 D

en nya titeln gav Carloff
 m

edborgarrätt och han 
kunde därm

ed fortfarande investera i kom
paniet. Efter om

organiseringen 
verkade Carloff

 som
 en m

edarbetande direktör i H
am

burg tillsam
m

ans 
m

ed Liebert W
outers. Carloff

 hade dessvärre ham
nat i konflikt m

ed de 
andra direktörerna i kom

paniet och m
isstänktes för illegal handel. Carloff

 
svarade att han hade varit tvungen att bibehålla en del av kom

paniets 
vinster eftersom

 direktionen inte hade gett honom
 det arvode som

 
tillhörde honom

. 61 K
onflikten eskalerade m

ot slutet av året 1656 och 
Carloff

 bestäm
de sig för att läm

na kom
paniet och erbjuda sina tjänster 

till den danska kungen Fredrik III istället. 62

M
ilitärentreprenören 

Entreprenörerna under 1600-talet var inte enbart sociala och ekonom
iska 

aktörer. Till skillnad från Schum
peters idéer om

 entreprenörskap, bör m
an 

för den tidigm
oderna periodens del diskutera entreprenörernas m

ilitära 
sida. Både Leyel och Carloff deltog i m

ilitära operationer och hade erhållit 

58  B.G
. N

iebuhr ’N
ogle Efterretninger om

 W
ilhelm

 Leyel og den D
anske 

O
stindiske H

andel under hans Bestyrelse,’ det skandinaviske Litteratuselskabs 
skriften 1 (1805), 155; Bredsdorff

 (2005), 158; Larsen (1907), 37.
59  A

ndra oktrojen, se N
ováky (1990), 172–179.

60  Bernard Schlegel &
 Carl A

rvid K
lingspor, D

en m
ed sköldebref förlänade m

en 
ej å Riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor (Stockholm

 1875), 42.
61  Carloff

 till K
rister Bonde 21.2.1657, R

iksarkivet (R
A), H

andel och Sjöfart 
42; N

ováky (1990), 201.
62  N

ováky (1990), 202; G
ranlund (1905), 26.

m
ilitär utbildning. D

etta var tidstypiskt eftersom
 m

ilitär  verksam
het 

och handel både i A
sien och på Atlanten var intim

t sam
m

anknutna. 
Både Leyel och Carloff

 var dessutom
 verksam

m
a under ett krigshärjat 

århundrade, speciellt i N
orden. 

Ett tydligt exem
pel på entreprenörernas m

er m
ilitära beteende var Leyels 

agerande under kriget m
ot M

ogulim
periet vid den bengaliska kusten. I 

början av 1640-talet hade det danska kom
paniet i Indien startat ett krig 

m
ot M

ogulim
periet, vilket under Leyels tid som

 kom
m

endant eskalerade 
till en m

er intensiv fas. Leyel, som
 ursprungligen hade skickats till Indien 

för att förvalta handeln, blev också sm
åningom

 indragen i kriget. För 
kom

paniet var det om
öjligt att fram

gångsrikt bedriva ett krig m
ot ett 

m
äktigt im

perium
 till lands, m

en till havs hade danskarna en teknologisk 
fördel. D

e skepp och vapen som
 kom

paniet använde var m
er eff

ektiva än 
de bengaliska skeppen som

 i första hand var äm
nade för handel. 63 Leyel 

krigade främ
st för att kunna utföra kaparattacker, vilka bidrog till en stor 

del av de inkom
ster som

 kom
paniet kunde förtjäna i Indien. U

nder denna 
tidsperiod lyckades kom

paniet inte etablera en kontinuerlig trafik m
ellan 

K
öpenham

n och Tranquebar. 64 Leyel hade dock redan 1626 utforskat 
Bengaliska viken och besatt en gedigen kunskap om

 kaparverksam
heten 

i allm
änhet.  D

e skepp som
 kapades togs upp i kom

paniets flotta i A
sien. 

D
e konfiskerade varorna, fram

för allt cow
rie-snäckor, järn och vapen, 

bidrog till att förbättra kom
paniets resultat och ekonom

i. D
e lokala 

handelsfartygens sjöm
än tillfångatogs och såldes som

 slavar, främ
st till 

härskaren av Ceylon. 65 Att Leyel ansåg detta som
 ytterligare en m

etod att 
skaff

a inkom
ster för kom

paniet pekar på den nära sam
m

ankopplingen 
m

ellan entreprenörskap och våld under 1600-talet.

Även Carloff
 hade en uttalad m

ilitär sida som
 spelade en avsevärd roll 

i hans karriär. Efter att Carloff
 hade uttryckt sitt m

issnöje m
ed SA

K
 

genom
 att erbjuda sina tjänster till den danska kungen Fredrik III, 

förändrades de politiska förhållandena i Västafrika återigen. D
en första 

augusti 1657 skrev Fredrik III och Carloff
 ett kontrakt där den senare 

anställdes m
ed titeln ”kungens betjänt.”

66 Syftet m
ed kontraktet var 

63  N
iebuhr (1805), 152–153; W

ellen (2015), 440.
64  Feldbæ

k (1991), 30.
65  W

ellen (2015), 451.
66  O

le Justesen (red.), D
anish Sources for the H

istory of G
hana 1657–1754, 

Vol. 1: 1657–1753 (K
öpenham

n 2005), 1; K
ontraktet m

ellan Carloff
 och 

Fredrik III, R
igsrkivet, K

øbenhavn, T.K
.I.A

. A IX 171, D
iverse akter vedr. det 

ostindiske kom
pagni og G

uinea.
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att Carloff
 skulle attackera och överta det svenska fortet Carolusborg i 

Västafrika. Sedan skulle han återvända till K
öpenham

n för att diskutera 
etablerandet av ett kom

pani i D
anm

ark. K
ontraktet innehöll ett flertal 

klausuler, bland annat att Carloff
 skulle bekosta attacken själv. V

idare 
stod det i överenskom

m
elsen att, ifall kungen inte var villig att starta ett 

kom
pani, skulle Carloff

 vara tillåten att sälja fortet till vem
 han önskade, 

så länge som
 köparen var en stat på vänlig fot m

ed D
anm

ark (således 
inte Sverige). Å

r 1658 anlände Carloff
 till Cabo Corso och m

ed hjälp av 
Fetukungens soldater anföll han fortet och tog över verksam

heten. 67 
Carloff

 hade i början av 1640-talet varit aktiv i om
rådet och visade 

återigen sin förm
åga att förändra de rådande politiska förhållandena 

på kusten. V
isserligen bör hans personliga roll inte överdrivas. D

et var 
egentligen hans förhållande till representanterna av Fetu-kungadöm

et 
som

 gjorde hans operationer i A
frika m

öjliga. H
ändelsen illustrerar vidare 

hur viktiga aktörer entreprenörerna kan anses ha varit m
ellan de olika 

kom
panierna och institutionerna. 

Ett annat exem
pel var Carloff

s aktiviteter nästan tjugo år senare, fast 
denna gång på andra sidan Atlanten. M

ellan 1665–1674 hade Carloff
 

arbetat för det Franska Västindiska K
om

paniet, m
en hade valt att även 

läm
na detta kom

pani för en annan arbetsgivare. 68 D
enna gång hade 

Carloff erbjudit sina tjänster till den holländska provinsens representanter 
i A

m
sterdam

. Carloff
 föreslog en attack på de franska karibiska öarna. 

Förslaget togs väl em
ot av generalerna i A

m
sterdam

. Å
r 1674 skickade 

den holländska provinsen en flottstyrka till K
aribien under Jacob Binckes 

kom
m

ando över flottan och Carloff
s över landstyrkorna. 69 I K

aribien 
övertog Carloff och hans m

än flera öar, däribland Tobago. D
enna expedition 

var dock inte lika lyckad för Carloff
 personligen. I en exklusiv rapport 

till adm
inistrationen av provinsen H

olland, förklarade Binckes att han 
varit tvungen att arrestera Carloff

 eftersom
 denne hade överträtt sina 

m
ilitära befogenheter. 70

67  En bra beskrivning över händelserna i Västafrika år 1658, se 
reseskildring av Johan M

üller D
escription of the Fetu Country 1662–9, i A

. 
Jones, G

erm
an Sources for W

est African H
istory 1599–1669 (W

iesbaden 1983), 
143–144. 
68  O

m
 Carloff

 i fransk tjänst se t.ex. A
bdoulaye Ly, La Com

pagnie du Sénégal 
de 1675 á 1696 (Bordeaux 1955), 94–96; Stew

art M
im

s, Colbert’s W
est India 

Policy (N
ew

 H
aven 1912), 117–170.

69  den H
eijer (2011), 174.

70  Jacob Binckes till G
aspar Fagel, N

L-H
aN

a, R
aadspensionaris G

aspar 
Fagel. N

um
m

er toegang 3.01.18, inv.nr.191. 27.11.1676.

Exem
plen Leyel och Carloff illustrerar att då tidigm

odernt entreprenörskap 
diskuteras, bör dess m

ilitära sida tas i beaktande. En hel del 
litteratur existerar som

 behandlar denna typ av aktivitet både i A
sien och 

på Atlanten. Således kan m
an konstatera att dessa två entreprenörsfall 

inte var på något sätt unika, utan representerade en allm
än företeelse 

vid den Indiska oceanen och Atlanten. 71

I båda m
äns fall bör m

an se deras m
ilitära aktivitet i kontexten av det 

politiska klim
atet i N

orden. Även om
 aktiviteterna i sig utspelades vid 

Atlanten och Indiska oceanen, var deras kausala sam
band förknippade 

m
ed den rådande politiska situationen i N

orden. W
illem

 Leyel, vars 
kontakter m

ed direktörerna i K
öpenham

n hade blivit avskurna på 
grund av krigen m

ellan D
anm

ark och Sverige, var tvungen att idka 
kaparaktivitet utgående från Tranquebar till Bengalen för att förbättra 
kom

paniets ekonom
i.  Senare fram

gick det att Leyel hade lagt beslag på 
en del av vinsten för sin egen del. 72 För Carloff

 utgjorde konfrontationen 
m

ellan D
anm

ark och Sverige en m
öjlighet. H

an lyckades överflytta sin 
lojalitet till den segrande krigsparten D

anm
ark och dessutom

 personligen 
beslagta guld och varor från SA

K
. 73 

Avslutning
En jäm

förelse m
ellan fjärrhandeln på  A

tlanten och den Indiska 
oceanen ur ett socioekonom

isk perspektiv visar att dessa oceaniska 
rum

 kännetecknades av flera överlappande drag, fram
förallt ur ett 

entreprenörsperspektiv. Beteendem
önster i likhet m

ed de som
 Leyel och 

Carloff
 representerade erbjuder ett relevant och spännande perspektiv 

sam
t en m

öjlighet att studera nordiskt deltagande i fjärrhandeln. I denna 

71  Teoretisk diskussion om
 detta se Sanjay Subrahm

anyam
 &

 Christopher 
Bayly, ’Portfolio Capitalists and the political econom

y of early m
odern India,’ 

Indian Econom
ic &

 Social H
istory Review

, 25:401 (1988); Fallstudier, se t.ex. 
Beatrix H

eintze, Fontes para a história de Angola do século X
V

II. I. M
em

órias, 
relacoes e outros m

anuscritos da colectanea docum
ental de Fernao de Sousa (1622–

1635) (Stuttgart 1985); M
aria Augusta Lim

a Cruz ’Exiles and renegades in 
early sixteenth century Portuguese India,’ Indian Econom

ic and Social H
istory 

Review
 23:3 (1986), 249–62; A

nthony D
isney, ’the V

iceroy as Entrepreneur: 
Th

e Count of Linhares at G
oa in the 1630s,’ i R

. Ptak &
 D

. Rotherm
und, 

Em
poria, Com

m
odities and Entrepreneurs in Asian M

aritim
e Trade, C., 1400–1750 

(Stuttgart 1991).
72  Bredsdorff

 (2005), 167–173; Larsen (1907), 37; O
lsen (1952), 91.

73  Sievking ’D
ie G

lückstädter G
uineafahrt des 17. Jahrhunderts Ein 

Stück deutsche K
olonialgeschichte,’ Vierteljahrschrift Für Social- und 

W
irtschaftsgeschichte, 30:1 (1937), 30.
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fram
ställning har jag argum

enterat för att det via studier i entreprenörskap 
blir m

öjligt att spåra de m
ekanism

er som
 gav förutsättningar till 

avancem
ang inom

 fjärrhandeln, dels för entreprenörerna själva, dels 
för de handelskom

panier de var verksam
m

a vid. 

Schum
peter ansåg att en entreprenör förändrade det rådande ekonom

iska 
system

et till sin fördel, och så var fallet m
ed både Leyel och Carloff

 som
 

båda blev duktiga adm
inistratörer i de respektive kom

panierna. U
r ett 

organisationsperspektiv kan det fastslås att Leyels och Carloff
s tidigare 

erfarenhet och kunskap erbjöd de nordiska handelskom
panierna en 

grogrund på ställen där de inte operarat innan. V
idare, och som

 Leos 
M

üller har visat på, spelade sociala nätverk en betydelsefull roll för 
entreprenörernas karriäravancem

ang. D
essutom

 har denna fram
ställning 

argum
enterat för betydelsen av Leyels och Carloff

s sociala nätverk, 
inte bara i Europa utan även utanför Europa. D

et bör även noteras att 
Carloff

 och Leyel inte var blyga m
ed att använda sig av våld och detta 

understöder de argum
ent som

 har förts gällande entreprenörernas m
er 

m
ilitära egenskaper. 

Inom
 1600-talets fjärrhandel spelade entreprenörerna en central roll i hur 

de nordiska handelskom
panierna etablerade sig på de olika om

rådena, 
oberoende av om

 de var i A
sien eller i A

frika. U
r ett lokalt och nordiskt 

perspektiv fram
går det att entreprenörer såsom

 Leyel och Carloff
 hade 

förutsättningar att främ
ja kom

paniers m
öjligheter till en fram

gångsrik 
verksam

het. Vidare skildrar detta hur entreprenörernas och kom
paniernas 

intressen egentligen var sam
m

anlänkade till en hög grad.

Fortfarande finns det dock få studier om
 den roll dessa entreprenörer 

spelade i den större helheten, inte m
inst i nordisk fjärrhandel, m

en 
även annstans. Studier av entreprenörskap kan i bästa fall sam

m
anfläta 

Atlanten och Indiska oceanen till en större helhet. N
aturligtvis existerade 

det skillnader i diverse lokala strukturer, m
en ur ett jäm

förande 
aktörsperspektiv blir det klart att dessa två världar kan studeras på jäm

lika 
villkor. Ytterligare bör det påpekas att undersökningar av tidigm

oderna 
entreprenörstrategier inte enbart är bundna till en jäm

förelse m
ellan 

Atlanten och Indiska oceanen, utan kan även appliceras på andra regioner. 
Slutligen, genom

 liknade granskningar av entreprenörer som
 Leyel och 

Carloff
 kan vi också få en djupare och m

er nyanserad förståelse av hur 
interaktionen m

ellan europeiska och icke-europeiska institutioner 
fungerade i dessa tidigm

oderna rum
.
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Ett skepp kom
m

er lastat m
ed dröm

m
ar 

K
onsum

tion genom
 sam

arbete på Jam
aika under 

1700-talet 

Anna Sundelin

Inledning 
Syftet m

ed denna fram
ställning är att diskutera iögonenfallande 

konsum
tion på Jam

aika under slutet av 1700-talet genom
 att öppna upp 

några av de försändelser m
ed m

oderiktiga kläder och andra förnödenheter 
som

 skickades från England till utvandrade släktingar och vänner i 
Västindien.  Jag vill diskutera innehållet i dessa paket och den betydelse 
som

 varorna hade för aspirerande gentlem
än och förfinade kvinnor i 

Västindien under sent 1700-tal. Vad önskade den vita eliten på ön få 
sig tillskickat från England och vilka kopplingar gjorde de m

ellan dessa 
varor och hövlighet och förfining? 

U
nder 1700-talet spelade det intryck en person gjorde på andra genom

 
sin klädsel och sitt sätt att föra sig stor roll.  H

ög status, politisk m
akt 

och rikedom
 hängde sam

m
an, m

en gränserna m
ellan olika sociala 

skikt började nu luckras upp. K
onsum

tion av m
oderiktiga varor blev 

sätt genom
 vilka m

an kunde påverka om
världens uppfattningar om

 en, 
sam

tidigt som
 en m

ängd nya varor flödade in på m
arknaden i Europa och 

dess kolonier. K
onsum

tion av m
ånga av dessa kom

 att bli ett m
edel att 

antingen bekräfta eller försöka förbättra sin sociala ställning. 1 Faktorer 
såsom

 god sm
ak, hövlighet och förfining kom

 att bli viktiga delar av det 
sociala livet, och för den som

 vill avancera eller m
anifestera sin position 

var valet av kläder, bostad och nöjen viktiga m
arkörer. G

enom
 att fatta 

noggrant genom
tänkta beslut kring till exem

pel hur m
an var klädd, hur 

m
an inredde sitt hem

 och vilken m
at m

an åt och bjöd andra på, kunde 
en person påverka hur om

givningen uppfattade henne eller honom
. 2 

K
onsum

tion av bestäm
da varor som

 förknippades m
ed status blev därför 

viktig för den som
 önskade fram

ställa sig som
 en gentlem

an eller -kvinna.   
I Europa, och fram

 för allt i England, skedde en kraftig ökning i handeln 
och konsum

tionen under 1700-talet. Även om
 forskningen visat att det 

fanns vissa skillnader m
ellan hur hövlighet och god sm

ak uppfattades i 

1  A
m

anda V
ickery, Th

e G
entlem

an’s D
aughter. W

om
en’s Lives in G

eorgian 
England (N

ew
 H

aven 1998).
2  M

axine Berg, Luxury and pleasure in eighteenth-century Britain (O
xford 

2005), 205. 
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England och i de engelska kolonierna, var kopplingen m
ellan konsum

tion 
och social status betydelsefull på båda sidorna av Atlanten. 3

D
en norsk-am

erikanske sociologen Th
orstein Veblen förde i slutet av 

1800-talet fram
 en teori om

 denna form
 av statuskonsum

tion, som
 han 

kom
 att kalla för iögonenfallande konsum

tion. Enligt Veblen fanns det 
en tävlan inom

 och m
ellan olika skikt i sam

hället på konsum
tionens 

arena, en kam
p som

 fram
för allt engagerade kvinnorna. G

enom
 inköp av 

bestäm
da varor och tjänster använde sig eliten av sin konsum

tion som
 

ett sätt att visa sin status på, och de lägre klasserna försökte im
itera 

detta beteende så gott de kunde genom
 att köpa sam

m
a eller liknande 

förem
ål. D

etta beteende gav upphov till ett konsum
tionsm

önster som
 

spred sig från sam
hällets elit till övriga klasser. Enligt Veblen var det 

iögonenfallande och överdådiga något som
 speciellt var fram

trädande 
då det gällde kläder, och bland personer som

 försökte fram
häva sig 

på detta sätt fanns det ett stort intresse att följa det senaste m
odet 

och upprätthålla en viss nivå av m
oderiktighet. Iögonenfallande 

konsum
tion fungerade enligt Veblen bäst i sam

hällen där invånarna 
hade regelbunden kontakt m

ed varandra sam
tidigt som

 de var rörliga. 4  
1700-talets Jam

aika kan väl ses som
 en sådan plats i och m

ed att det vita 
sam

hället var relativt litet och m
edlem

m
arna därför kände till varandra 

sam
tidigt som

 det ständigt ström
m

ade in nya m
änniskor och kontakterna 

till England var täta. Förutom
 Veblens tankar kring iögonenfallande 

konsum
tion vilar analysen i denna uppsats på ett antagande som

 förts 
fram

 av bland annat Tim
othy H

. Breen och A
rjun Appadurai om

 att varor 
kan ses som

 ägande en betydelse eller ett värde som
 ligger utanför deras 

ekonom
iska värde. Avgörande blir då hur m

an förstår och tolkar varorna 
på denna nivå. 5

3  Trevor Burnard, Creole gentlem
en: the M

aryland Elite 1691–1776 (N
ew

 York 
2002), 236.
4  Th

orstein Veblen, Th
e theory of the leisure class: an econom

ic study of institutions (London 
1899). För kritik av Veblen se tex. John Styles Th

e dress of the people. Everyday fashion in 
eighteenth century England” (N

ew
 H

aven 2007); Lorna W
eatherill Consum

er Behaviour 
and m

aterial culture in Britan 1660–1760 (London 1996), 206; Christer Ahlberger, ’D
et 

m
oderna konsum

tionssam
hället,’ i Johan Söderberg &

 Lars M
agnusson (red.), Kultur 

och konsum
tion i N

orden 1750–1950 (H
elsingfors 1997), 117–120.

5 Tim
othy H

. Breen, ’Th
e m

eaning of things: interpreting the consum
er econom

y 
in the eighteenth-century’ i John Brew

er &
 Roy Porter (red.), Consum

ption and the 
W

orld of G
oods (1996), 249–260; A

rjun Appadurai ’Introduction: Com
m

odities and 
the Politics of Value’ i A

rjun Appadurai (red.), Th
e Social Life of Th

ings. Com
m

odities 
in Cultural Perspective (1986), 3–63.

För att kunna studera konsum
tionsval och känslor och ideal som

 var 
kopplade till dessa har jag valt att använda m

ig av kvalitativa källor från 
1700-talets Västindien. Som

 utgångspunkt för m
in analys har jag brev 

skickade från Jam
aika till England. D

essa brev representerar en del av 
den brevväxling som

 utgjorde kontakten m
ellan fam

iljem
edlem

m
ar som

 
av olika orsaker var åtskilda från varandra på olika sidor av Atlanten. 
Brevskrivandet var ett sätt att hålla kontakten och göra denna separation 
lättare att uthärda. D

e brev jag studerat finns sam
lade i två volym

er, Th
e 

Bright M
eyler papers och Letters to Jane from

 Jam
aica. 6

På grund av det geografiska avståndet till London och de oregelbundna 
kontakterna m

ed släktingar och vänner på andra sidan Atlanten var det 
inte alltid var så enkelt för engelsm

ännen i Västindien och deras ättlingar 
att följa det rådande m

odet i England. Även om
 det på Jam

aika fanns 
butiker som

, åtm
instone tidvis, hade ett brett utbud av im

porterade 
varor, förlitade sig den vita eliten på ön ändå ofta på sam

arbete och 
vänskap för att få tag på det de ansåg sig behöva. M

ellanhänderna bidrog 
m

ed sin kunskap om
 det rådande m

odet i England, till exem
pel gällande 

populära m
aterial, snitt och färger m

en de kom
 även att rent praktiskt 

hjälpa till att göra uppköp. G
enom

 att använda sig av m
ellanhänder blev 

konsum
enterna på Jam

aika dock tvungna att lita på att de om
bud de 

anlitade kände till exem
pel olika tygkvaliteter och inte blev pålurade 

varor av bristfällig kvalitet eller produkter till ett dåligt pris.  H
är uppstår 

en intressant situation som
 jag vill öppna upp i denna text. D

en vita 
eliten på ön kan näm

ligen inte ses som
 tyst m

ottagare av varor de fick 
sig tillsända utan, som

 jag diskuterat på annat håll, hade de åtm
instone 

i vissa fall egna ideal och tankar kring vad de väntade sig. 7 Även om
 de 

ideal som
 styrde valen av varor var gem

ensam
m

a på båda sidorna av 
Atlanten m

åste den på Jam
aika bosatta personen förlita sig på att det som

 
köptes för hans eller hennes räkning m

otsvarade det förväntade till färg, 
form

 och utseende. Sist och slutligen handlade detta beslut om
 vad som

 
kunde passa in i den statuskonsum

tion som
 den slutliga konsum

enten, 
beställaren av varan, förde.

6  K
enneth M

organ (red.) Th
e Bright-M

eyler papers: a Bristol-W
est India 

connection 1732–1837 (O
xford 2007);  G

eraldine M
ozley (red.) Letters to Jane 

from
 Jam

aica 1788–1796 (London 1938).
7  A

nna Sundelin, ”Th
e things you sent. M

ode och m
ellanhänder i den 

atlantiska världen under 1700-talet” H
istorisk Tidskrift för Sverige 133:4 

(2013), 621–643.
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D
et förändrade konsum

tionsbeteendet i Storbritannien under 1700-talet 
har väckt m

ycket intresse under de senaste tre årtiondena. H
istoriker 

såsom
 M

axine Berg, R
ichard Bushm

an och Trevor Burnard har granskat 
hur de engelska kolonisatörerna köpte lyxvaror och nym

odigheter såsom
 

m
öbler av m

ahogny, bestick i silver och kläder av silke och bom
ull under 

1700-talet. 8 D
en m

ateriella kulturen bland den vita befolkningen på 
Jam

aika har för det tidiga 1700-talets del studerats bland annat av 
N

uala Zahedieh och för hela århundrades del av D
ouglas F. M

ann. 9  
En av de m

er detaljerade studierna om
 vilka m

öbler som
 skeppades 

från England till Jam
aika är gjord av K

enneth E. Ingram
. 10 G

ällande 
de brittiska kolonierna överlag och kolonisatörernas konsum

tion där 
har ett flertal studier gjorts, bland annat av Lorena W

alsh gällande 
Chesapeake och A

nn Sm
art M

artin för konsum
enter i V

irginia m
edan 

Trevor Burnard har studerat de koloniala gentlem
ännen i M

aryland och 
Jean G

elm
an har intresserat sig för européer i Batavia. D

essa studier 
visar hur det sociala livet i kolonierna och den m

ateriella kulturen är 
viktiga och intressanta tem

an att studera
11. Sam

tidigt betonar de det 
globala perspektivet –  utan de världsom

spännande kontakterna skulle 
inte asiatiskt silke eller porslin ha dykt upp i hem

m
en hos de brittiska 

kolonisatörerna på Jam
aika under 1700-talet. Jam

aika och de övriga 
västindiska kolonierna har blivit relativt lite uppm

ärksam
m

ade av 
historiker i jäm

förelse m
ed de brittiska kolonierna i N

ordam
erika. I och 

m
ed detta blir de ovan ställda frågorna intressanta att studera då de fyller 

en lucka i våra kunskaper om
 de vita kolonisatörerna på Jam

aika och 
den värld de levde i. D

en forskning som
 tidigare gjorts kring Jam

aika 
har för det m

esta uppm
ärksam

m
at kolonisatörerna som

 slavägare, 

8  Berg (2005); Burnard (2002); R
ichard Bushm

an, Th
e refinem

ent of Am
erica. 

Persons, houses, cities (N
ew

 York 1992). 
9  N

uala Zahedieh, ’London and the Colonial Consum
er in the Late 

Seventeenth Century’ Th
e Econom

ic H
istory Review

 Vol. 47 N
o 2 (1994), 239–

261; D
ouglas F. M

ann Becom
ing creole: m

aterial life and society in eighteenth 
century K

ingston, Jam
aica (Athens 2005).

10  K
enneth E. Ingram

, ’Th
e W

est indian trade of an English furniture firm
 in 

the eighteenth century,’ Jam
aican H

istorical Review
 13:3 (1962), 22–37. 

11  Lorena S. W
alsh ’U

rban am
enities and rural suffi

ciency: living standards 
and consum

er behavior in the colonial Chesapeake, 1643–1777’ Th
e Journal 

of Econom
ic H

istory 43(1), 107–117; A
nn Sm

art M
artin Buying into the w

orld of 
goods (2008); Burnard (2002); Jean G

elm
an Taylor Th

e social w
orld of Batavia. 

Europeans and Eurasians in colonial Indonesia (M
adison 1983, 2009). 

frånvarande plantageägare eller handelsm
än. 12  D

eras intresse för m
ode 

och m
öjligheter till statuskonsum

tion har därem
ot inte stått i fokus i 

dessa studier. D
ärför kan forskning som

 tangerar dessa frågor bidra m
ed 

värdefull inform
ation om

 Jam
aikas och, i en vidare m

ening, de brittiska 
koloniernas 1700-tal. 

Inom
 konsum

tionshistorisk forskning har m
an ofta lyft fram

 konsum
tion 

som
 en social aktivitet, m

en den funktion som
 sam

arbete hade för 
konsum

enterna har hittills inte fått m
ycket uppm

ärksam
het

13. Ett 
undantag utgörs av Ellen H

artigan-O
’Connors verk Th

e Ties that Buy 
för vilken hon studerat hur kvinnor i de nordam

erikanska kolonierna 
använde sig av kontakter för att kunna konsum

era olika slags varor. 14 
Enligt H

artigan-O
’Connor var tillgången och efterfrågan på varor i 

kolonierna inte konstant, m
en genom

 att sam
arbeta och använda sig 

av sina egna och andras kontakter kunde en handelsm
an ändå få sina 

varor sålda och kunderna kunde få köpa det de önskade sig. För den som
 

inte hade läm
pliga släktingar eller vänner att tillgå m

en ändå önskade 
sig olika varor fanns det till och m

ed professionella m
ellanhänder som

 
kunde sköta om

 olika uppdrag. 15 D
etta visar att uppköpen av specifika 

varor sågs som
 något viktigt och värt att investera både tid och pengar i. 

H
övlighet och förfi

ning i kolonin
Jam

aika kom
 i engelsm

ännens händer år 1655 efter att de erövrat kolonin 
från spanjorerna. Till en början var ön relativt obetydlig som

 koloni, m
en 

under den senare delen av 1700-talet hade det redan uppstått hundratals 
sockerplantager på ön och ett flertal andra plantager på vilka övriga grödor 
odlades. 16 M

ed tiden kom
 Jam

aika att bli den m
est vinstbringande av de 

brittiska kolonierna. Såsom
 i de andra kolonierna baserade sig ekonom

in 
på slavarbete och försäljning av de produkter dessa producerade. Från 

12  Se till exem
pel K

athleen M
onteith &

 G
len R

ichards, Jam
aica in slavery and 

freedom
: history, heritage and culture (M

ona 2002); Jam
es Robertson, G

one is 
the ancient glory: Spanish tow

n, Jam
aica, 1537–2000 (K

ingston 2005); Christer 
Petley, Slaveholders in Jam

aica (London 2009).
13  För en översikt av forskningsläget inom

 konsum
tionshistoria, se t.ex. 

Frank Trentm
ann, ”Beyond Consum

erism
. N

ew
 H

istorical Perspectives on 
Consum

ption” Journal of Contem
porary H

istory 39:3 (2004), 373–401. 
14  Ellen H

artigan-O
’Connor, the Ties that buy. W

om
en and com

m
erce in 

revolutionary Am
erica (Philadelphia 2009). 

15  H
artigan-O

’Connor (2009), 130–131. 
16  M

ichael Craton ’Reluctant creoles – the planters’ w
orld in the British W

est 
Indies,’ in Bernard Bailyn &

 Philip D
. M

organ (red.) Strangers w
ithin the realm

 
(Chapel H

ill &
 London 1991), 315–316. 
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Jam
aika exporterades bland annat socker, rom

, bom
ull, kaff

e, olika 
kryddor och sköldpaddsskal till Europa. 17 

U
nder den senare delen av 1700-talet hade huvudstaden Spanish Tow

n 
m

ellan 500 och 600 byggnader och totalt om
kring 5 000 invånare. 18   D

et 
fanns en viss konkurrens m

ellan staden och öns andra stora stad K
ingston. 

Enligt en reseberättelse från början av 1800-talet hade invånarna i Spanish 
Tow

n en m
ycket m

er luxuös livsstil än de i K
ingston. Sam

tidigt var dock 
K

ingston större, en fint byggd stad m
ed raka, jäm

na gator som
 kantades 

av hus helt jäm
förbara m

ed finare hus i Europa. 19  För den am
bitiöse 

gentlem
annen på Jam

aika erbjöd dessa städer åtm
instone tidvis, ett 

rikt utbud av nöjen. Förutom
 att roa sig m

ed att gå på teater och baler 
fanns det även en rad butiker där m

an kunde spendera tid. 20  Enligt en 
sam

tida reseskildring var detta något som
 fram

för allt tilltalade de vita 
kvinnorna på ön: 

Th
e ladies residing in the tow

ns (particularly K
ingston w

here there is 
generally som

ething or other off
ered as an am

usem
ent) have greatly 

the advantage of their sisterhood of the country; as besides the variety 
of objects before them

, they can occasionally relieve their tedium
 of 

existence w
ith a shopping, that is a rum

m
aging of every shop, w

ithout 
any intention, perhaps, of buying any thing, an am

usem
ent w

hich 
fem

ales here are as partial to as those of the first fashion in the British 
m

etropolis. 21  

I citatet lyfter m
an dels fram

 shopping som
 ett tidsfördriv i städerna, 

något att liva upp den trista vardagen på ön m
ed, sam

tidigt som
 det 

betonas att kvinnorna på ön var m
inst lika intresserade av att konsum

era 
som

 kvinnorna i England. Enligt andra källor var intresset för lyx och 
m

oderiktiga kläder ännu större i Västindien än i England, ibland till 

17  Edw
ard Long, the H

istory of Jam
aica. O

r, G
eneral Survey of the Antient 

and M
odern State of that Island: W

ith Reflections on its Situation, Settlem
ents, 

Inhabitants, Clim
ate, Products, Com

m
erce, Law

s, and G
overnm

ent Vol. I (London 
1774), 494–495. 
18  Robert Renny, An H

istory of Jam
aica 1807: w

ith observations of the clim
ate, 

scenery, trade, productions, negroes, slave trade…
 (London 1807), 101. 

19  Renny (1807), 193. 
20  D

ouglas H
am

ilton, Scotland, the Caribbean and the Atlantic W
orld 1770–

1850 (M
anchester 2005); R

ichard S. D
unn, Sugar and Slaves. Th

e Rise of the 
Planter Class in the English W

est Indies 1624–1713 (Chapel H
ill 1973).

21  John Stew
art, A view

 of the past and present state of the island of Jam
aica 

w
ith rem

arks on the m
oral and physical condition of the slaves and on the abolition 

of slavery in the colonies (Edinburgh 1823), 192–193. 

den grad att livsstilen blev iögonenfallande.  D
en brittiske 1700-tals 

historikern Edw
ard Long beskrev kreolerna på Jam

aika som
 alltför 

beroende av dyrt leverne, ”too m
uch addicted to expensive living, costly 

entertainm
ents, dress and equipage.”

22 Enligt Long hände det sig att 
det engelska vinterm

odet anlände till Västindien under de varm
aste 

m
ånaderna, m

en det hindrade inte kvinnorna på ön från att klä sig i de 
nyligen im

porterade tjocka och varm
a kläderna. 23 M

oderiktigheten och 
förfiningen fick alltså företräde fram

om
 det praktiska. Trots skillnaderna 

är det viktigt att kom
m

a ihåg att de flesta av kolonisatörerna på Jam
aika 

uppfattade sig som
 engelsm

än som
 av en eller annan orsak bara råkade 

vara bosatta långt från huvudstaden London. För dessa personer var det 
viktigt att vara en del av den engelska kulturen och följa sam

m
a m

ode 
och ideal som

 i England. O
m

 m
an tittar på den allm

änna bilden av de 
Västindiska plantageägarna i England uppfattades dessa dock ofta som

 
rika, outbildade och m

ed avsaknad av hyfs och stil. Ett flertal försök har 
gjorts för att räkna ut exakt hur rika de var och även om

 de exakta siff
rorna 

ännu diskuteras, fram
står de vita invånarna på Jam

aika som
 rikare än sina 

likar i Europa. D
et m

esta av detta välstånd kom
 sig av sockerplantagerna. 24

Trots rikedom
arna var Jam

aika för de flesta av de vita som
 anlände till 

ön endast ett tillfälligt stopp på vägen. Förhoppningen var att snabbt 
lyckas göra sig en förm

ögenhet och därefter dra sig tillbaka till ett 
lugnt och tryggt liv i m

oderlandet. Jam
aika uppfattades allm

änt som
 

en farlig plats, inte m
inst på grund av rädsla för slavuppror och olika 

sjukdom
ar. Även avsaknaden av m

öjligheter till högre utbildning verkar, 
åtm

instone tidvis, ha varit vanligt förekom
m

ande i Västindien, något 
som

 inte lockade folk att stanna. I stället valde m
ånga av plantageägarna 

och de rikaste handelsm
ännen att skicka sina barn till England för att 

gå i skola. D
et vanliga var att dessa barn aldrig återvände till Jam

aika. 25 
H

istorikern K
enneth A

. Lockridge har fört fram
 att det var en känsla av 

underlägsenhet hos de brittiska kolonisatörerna som
 gjorde att de ville 

spendera sina pengar på saker som
 de nödvändigtvis inte behövde. Ju 

22  Long (1774), vol. II, 265.  
23  Long (1774), vol. II, 522.
24  För olika syner på rikedom

en på Jam
aika se till exem

pel: R
ichard B. 

Sheridan, Sugar and Slavery: An Econom
ic H

istory of the British W
est Indies 

(Baltim
ore 1974). 

25  Barry W
. H

igm
an, Plantation Jam

aica 1750–1850. Capital and Control in 
a Colonial Econom

y (M
ona 2005), 23; J.B. M

oreton, W
est India Custom

s and 
M

anners: Containing Stricture of the Soil, Cultivation, Produce, Trade, O
ffi

cers, and 
Inhabitants, W

ith the M
ethod of Establishing, and Conducting a Sugar Plantation 

(London 1793). 
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hårdare engelsm
ännen i kolonierna ansträngde sig, desto tydligare blev 

det att de inte fullt ut var lika som
 sina engelska m

otsvarigheter. Som
 en 

följd försökte kolonisatörerna konsum
era ännu m

era eftersom
 det var 

ett enklare sätt att förbättra sin position i sam
hället än att gifta sig in 

i en inflytelserik fam
ilj eller förvärva en bra tjänst. 26 D

et är m
ot denna 

bakgrund som
 vi m

åste förstå viljan av att konsum
era ”rätt” varor och 

de ansträngningar som
 kolonisatörerna gjorde för att få tag på önskade 

förem
ål. 

En låda fylld m
ed dröm

m
ar

Th
e box, the ardently expected box, has arrived from

 England. M
am

m
a 

says, she believes that all over the Island, there is not such another 
liberal father as ours. O

ur supply of finery is abundant, and such as 
to satisfy the m

ost requiring and fastidious children. I have a pretty 
w

hite m
uslin dress, dotted all over w

ith sm
all gold spangles. Th

e bodice 
is of pink satin, lacing in front, w

ith low
 neck and elbow

 sleeves. Th
e 

stom
acher is long, and the train lovely. A

ltogether it is very w
om

anly, 
and looks like a real ball-dress. Th

e lace frilling is clear and rich. 27

Så beskriver den kvinnliga huvudpersonen i en fiktiv dagbok om
 livet 

på Jam
aika under början av 1800-talet ögonblicket då försändelsen m

ed 
efterlängtade varor från England äntligen anlände och hon kan plocka 
upp de m

oderiktiga, nya kläderna. Enligt dagboken anlände det nya 
försändelser till ön två gånger om

 året, och denna stund vara alltid en 
stor högtid i fam

iljen. 28  K
läderna i citatet ovan var till för att användas 

under de baler som
 ordnades på ön. V

i vet från andra källor att balerna 
var hett efterlängtade och något som

 bröt upp den tristess som
 ibland 

verkar ha varit rådande bland den vita befolkningen. Sam
tidigt innebar 

balerna och andra tillfällen till social sam
varo även utm

aningar för den 
som

 ville vara klädd enligt det senaste m
odet. Tidigare forskning har 

visat hur platser för konsum
tion, såsom

 teatrar, kaff
ehus och andra 

26  K
enneth A

. Lockridge ’Colonial self-fashioning: paradoxes and 
pathologies in the construction of genteel identity in eighteenth-century 
A

m
erica,’ in Ronald H

off
m

an, M
echal Sobel and Fredrika J. Teute (red.), 

Trough a glass darkly. Reflections on personal identity in early Am
erica (Chapel 

H
ill &

 London 1997), 300. 
27  Th

eodora Lynch, Years ago. A tale of W
est Indian dom

estic life of the 
eighteenth century (London 1865), 42–43. Th

eodora Lynch var född och 
uppvuxen på Jam

aika m
en dagboken är inte en direkt återberättelse av 

hennes liv.
28  Lynch (1865), 10. 

platser där m
änniskor m

öttes, var lika viktiga som
 själva köpandet av 

en vara eller en tjänst. Att dyka upp på dessa platser, m
oderiktigt klädd 

och föra sig fint, gjorde att personen kunde identifieras som
 en hövlig, 

förfinad person. 29 I ett brev från slutet av 1700-talet riktat till dottern 
Jane i England, beklagade sig läkarfrun M

rs. Broadbent, bosatt i Spanish 
Tow

n, på följande sätt angående de utm
aningar som

 balerna förde m
ed 

sig: ”[---] the trouble of preparing for D
ancing is inexpressible for you 

are obliged to alter and do all your of D
resses, and you cannot go out to 

every D
ance in the sam

e, and w
hen you are done you don

t́ know
 w

hether 
they are Fashionable or not [---].” 30 För M

rs. Broadbent var det viktigt 
att variera sin dräkt och vara m

oderiktigt klädd vid dessa tillfällen, m
en 

hon verkar ha saknat kunskapen om
 vad som

 utgjorde det senaste m
odet 

i England och därm
ed också i kolonierna. Av denna orsak använder hon 

ofta dottern i England som
 m

ellanhand för att få tag på önskade varor 
och inform

ation. 31 I andra brev m
ellan m

or och dotter kan m
an läsa om

 
hur den syster som

 fortfarande bor på Jam
aika går i spänd förväntan på 

sina nya festkläder, eftersom
 festsäsongen närm

ar sig m
en kläderna ännu 

inte har anlänt. Enligt M
rs Broadbent skulle hon inte kunna svara för 

konsekvenserna ifall dottern inte fick sina kläder i tid, eftersom
 det inte 

fanns ett lika billigt eller bra utbud på ön. Att försändelsen från England 
kom

 fram
 i tid var alltså den enda chansen för att hennes dotter skulle 

kunna gå iklädd det senaste m
odet på bal och därm

ed ge en bild av sig själv 
och i förlängningen även fam

iljen som
 förfinade och hövliga personer. 32

M
ånga av de som

 åkte till Jam
aika under 1700-talet, gav sig ut på resan i 

hopp om
 att inom

 en snar fram
tid kunna återvända hem

 till England m
ed 

en förm
ögenhet. Bland dessa fanns unga m

än som
 skickades till Västindien 

för att ta hand om
 släktens aff

ärer i om
rådet. Sådana var till exem

pel de 
unga m

edlem
m

arna av släkterna Bright och M
eyler från Bristol i England, 

två släkter som
 förts sam

m
an genom

 äktenskap och gem
ensam

m
a aff

ärer. 
D

enna släkts brevväxling blir intressant i detta sam
m

anhang eftersom
 

den inte bara innehåller inform
ation om

 handelsintressen utan också 
personliga beställningar av och önskem

ål om
 varor som

 skulle skickas 
till Jam

aika. I sam
band m

ed dessa beställningar fram
kom

m
er de unga 

m
ännens tankar kring m

ode och vad som
 utgjorde god sm

ak och vilka 
varor som

 var förknippade m
ed status.  

29  Bushm
an (1993), 359. 

30  M
ozley (1938), 100. 

31  M
ozley (1938), 83. 

32  M
ozley (1938), 70–71; 78. 
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K
ontakterna m

ellan Jam
aika och England var relativt täta inom

 släkten 
Bright-M

eyler, m
en trots det uppstod situationer där inform

ation gällande 
färg och form

 på de beställda varorna inte var helt klara: 

Yours by the D
uke of Bedford I received w

ith all that w
as m

ention’d 
in the letter. Th

e fustian frock w
as m

ade for you, instead of m
e, being 

a great deal too big &
 long. Th

e other things are all agreeable, but if 
the ruffl

es of the shirts w
ere som

ew
hat deeper, they w

ould be m
ore 

like other peoples. 33  

Citatet ovan visar på två olika svårigheter som
 fanns i det sam

arbete 
gällande konsum

tion som
 rådde m

ellan Francis Bright och hans bror 
H

enry. Bland de saker som
 blivit sända till Jam

aika m
ed skeppet D

uke of 
Bedford för Francis personliga bruk fanns kläder som

 inte m
otsvarade hans 

förväntningar. Jackan av tjockt bom
ullstyg satt illa och kråset på skjortorna 

liknade inte det som
 Francis hade sett andra på ön bära. O

rsaken till att 
skjortorna, enligt Francis, var av fel snitt kan ha varit att m

odet i England 
skiljde sig från det på Jam

aika, att det funnits brister i instruktionerna 
eller att brödernas uppfattning om

 vad som
 m

otsvarade idealet skiljde sig 
åt. Fallet kan ställas m

ot det tidigare återgivna citatet av Edw
ard Long, 

i vilket hans uppfattning var att konsum
enterna på Jam

aika tog till sig 
de kläder som

 kom
 till ön utan några protester, även om

 de inte var bäst 
läm

pade för det rådande klim
atet. D

essa enstaka kom
m

entarer kan inte 
helt klarlägga hur de engelska varorna m

ottogs på Jam
aika, m

en genom
 

att visa på m
otsättningarna i m

aterialet kan jag åtm
instone hjälpa till 

att nyansera bilden av den koloniala konsum
enten något.

Till skillnad från M
rs Broadbents brevväxling, verkar det i Bright-M

eylers 
brev som

 att m
an på Jam

aika hade haft en klar uppfattning om
 vad 

som
 förväntades av varorna. Baserat på dessa brev verkar det som

 om
 

brevskrivarna inte nöjde m
ed sådant som

 inte levde upp till dessa ideal. 
D

etta var dock inte alltid kopplat till m
odet utan även till val av m

aterial 
och kvalitet. Tidigare forskning har visat att det långt var en fråga om

 
kunskap att köpa sig m

oderiktiga varor under 1700-talet. U
nder sina 

shoppingturer undersökte kunderna varorna, sam
lade inform

ation och 
diskuterade sina inköp m

ed handelsm
ännen och andra kunder. För att 

kunna föra dessa diskussioner krävdes kunskap om
 kvalitet, m

aterial och 

33  Francis Bright, K
ingston, till R

ichard Bright, Bristol, 7/11747 i M
organ 

(2007), 191.

läm
pligt pris på en vara. 34  Inform

ation om
 priset på olika varor såsom

 
livsm

edel, tyger, m
etaller, träslag och slavar förekom

m
er i ett flertal av 

de brev som
 släkten Bright-M

eyler skickade över Atlanten. K
unskapen 

spred sig alltså även brevledes över långa avstånd. 35

Bright-M
eylers brevväxling visar även på hur m

ellanhanden på andra sidan 
Atlanten kunde vara behjälplig m

ed att förtydliga specifika önskem
ål ifall 

det fanns risk för att m
issförstånd skulle uppstå m

ellan kunden och den 
som

 tillverkade en specifik beställning. D
etta fram

kom
m

er till exem
pel 

av ett brev där Low
bridge Bright i Bristol hoppades att hans vän N

athaniel 
M

ilw
ard i K

ingston skulle få de kläder han önskat sig. Low
bridge Bright 

fungerade här som
 m

ellanhand och kom
 m

ed dels skisser och dels en 
m

untlig beskrivning: 

I have ordered the pattern for your coat, but it is not ready. W
ill send it 

as soon as em
broidered together w

ith the stockings I hope the em
broider 

understand w
hat you m

ean from
 your and m

y verbal description, for 
your draw

ing though very neat is beyond her com
prehension. 36  

Sist, m
en inte m

inst, fanns det ett inslag av ekonom
i i den konsum

tion 
som

 skedde genom
 sam

arbete och vänskap. D
e olika m

ellanhänderna 
bistod inte bara m

ed sin kunskap och praktiska hjälp utan även m
ed 

betalningen. I och m
ed detta bildades kedjor av kredit som

 sträckte sig 
över Atlanten. 37 Jag har på annat håll diskuterat hur ryktet om

 att en av 
släkten Bright-M

eylers utsända i Västindien levde över sina tillgångar 
nådde huvudm

annen i Bristol. 38 D
etta resulterade i ett ilsket brev där 

den utsände i Västindien strängt blev tillrättavisad för sin överdådiga 
konsum

tion och sitt allm
änt lösaktiga leverne. D

et fanns en rädsla för 
att utsvävningarna skulle skada fam

iljens rykte och fam
iljeföretagets 

ekonom
i. 39 M

en krediter användes även på ett m
indre dram

atiskt sätt. I 

34  Claire W
alsh ’Shops, shopping and the art of decision m

aking in 
eighteenth century England’ i A

m
anda V

ickery &
 John Styles (red.), G

ender, 
Taste and M

aterial Culture in Britain and N
orth Am

erica (N
ew

 H
aven 2006), 

151–177.   
35  Se till exem

pel Francis Bright, K
ingston, till H

enry Bright, Bristol 
4/91748 i M

organ (2007), 213.
36  Low

bridge Bright, Bristol till N
athaniel M

ilw
ard, K

ingston, 3/8 1774 i 
M

organ (2007), 460. 
37  H

artigan-O
’Connor (2006), 127. 

38  Sundelin (2013), 621–643.
39  R

ichard M
eyler II, Bristol till Francis Bright, K

ingston, 3/12 1748 i 
M

organ (2007), 216. 
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juli 1750 skickade Francis Bright på Jam
aika ett brev till huvudm

annen 
R

ichard M
eyler i Bristol i vilket han talade om

 att han skrivit till sin fru 
och bett henne skicka en del nödvändigheter till Västindien. Francis 
hoppades dock på att R

ichard M
eyler kunde stå till tjänst m

ed pengar, 
så att inköpen kunde betalas. I denna situation fram

kom
m

er vikten av 
sam

arbete och vänskap för att inköp skulle kunna göras på två olika 
sätt. D

els fanns det en hjälpsam
 fru som

 genom
förde det praktiska kring 

inköpen, dels en villig kontakt som
 kunde stå för pengarna. 

K
onsum

tion genom
 sam

arbete 
I denna fram

ställning har jag diskuterat de m
öjligheter som

 de vita 
kolonisatörerna och deras ättlingar på Jam

aika under 1700-talet hade 
att bedriva så kallad iögonenfallande konsum

tion. D
enna form

 av 
användning av varor och tjänster utgår från en vilja att m

anifestera eller 
förbättra sin position i sam

hället. Även om
 det fanns ett utbud av varor 

och tjänster på Jam
aika, skedde en stor del av den vita befolkningens 

konsum
tion genom

 användningen av m
ellanhänder såsom

 släktingar i 
England. U

tgående från ett antal exem
pel tagna ur brev som

 skickades 
över Atlanten under 1700-talet, har jag diskuterat hur dessa m

ellanhänder 
inte bara bidrog m

ed att rent konkret förse sina släktingar och vänner 
m

ed varor, utan också m
ed inform

ation om
 det rådande m

odet i England. 
Eftersom

 det hur m
an var klädd och förde sig var viktigt vid denna 

tid för den som
 önskade avancera i sam

hället, var detta m
ycket viktig 

inform
ation. D

e försändelser som
 skickades från England till Jam

aika 
m

ed m
oderiktiga kläder och andra förnödenheter kan därför ses som

 inte 
bara innehållande konkreta varor utan även dröm

m
ar och förhoppningar 

om
 en ljusare fram

tid. 
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”A w
ide extent of hopeless sterility”

Synen på skotska högländernas natur i engelska 
reseberättelser 1729–1780

K
ajsa Varjonen

Yes, w
e know

 - it’s a cliché, but the H
ighlands really is the Scotland 

of your im
agination. It’s an am

azing concoction of culture, history, 
architecture and unparalleled scenery. Th

ink big skies, m
ind-blow

ing 
landscapes, superb food and hospitable people - it really doesn’t get 
any better if you w

ant to escape and unw
ind. [---] Th

ere’s a haunting 
air of m

ystery that cloaks the H
ighlands, and the region’s turbulent 

history has left behind som
e of the m

ost beautiful and rom
antic castles 

in the w
orld. 1 

Så här beskrivs de skotska högländerna av V
isit Scotland, Skottlands 

nationella turism
organisation. H

ögländerna utlovas erbjuda vackra 
landskap, och även historieentusiasten tilltalas i detta citat då landskapet 
knyts till det förgångna. Redan under en längre tid har om

rådet betraktats 
som

 naturskönt, och det har sedan 1800-talet varit ett populärt turistm
ål. 

M
en så har inte alltid varit fallet. U

nder tidigm
odern tid var synen 

på högländerna m
era negativ, och inte förrän under andra hälften av 

1700-talet börjar kom
m

entarerna se ljusare ut. 

D
et om

råde som
 kallas högländerna utgörs av de centrala, västliga och 

nordliga delarna av Skottland, och ibland räknas även de skotska öarna 
hit. O

m
rådet är glest bebott, och den största staden är Inverness m

ed 
dryga 50 000 invånare. H

ögländernas natur skiljer sig avsevärt från det 
övriga Skottlands, och även från det övriga Storbritanniens. H

är ligger 
de högsta bergen på de brittiska öarna, och högländerna är ett utm

ärkt 
ställe att beskåda vilda djur och m

indre vanliga växtarter. Länge sågs 
dock denna vildhet som

 ett negativt attribut, och någon skönhet kunde 
kom

m
entatorer från tidigt 1700-tal inte se här. D

essutom
 var Skottland 

ett m
ycket lite känt, nästan m

ytiskt om
råde, och det här ledde till att det 

också betraktades som
 farligt. U

nder senare delen av 1700-talet växte ändå 
intresset för Skottland och fram

för allt högländerna avsevärt. O
m

rådet 
blev ett populärt resm

ål speciellt för m
än i de högre klasserna som

 
förväntades öka sin allm

änbildning genom
 att se sig om

kring i världen. 
O

ckså annan turism
 till om

rådet ökade kraftigt under den här tiden. Ett 

1 V
isit Scotland`s hem

sidor: http://w
w

w
.visitscotland.com

/destinations-
m

aps/highlands. 9.1.2016.
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m
arkant uppsving i intresset för högländerna ägde rum

 efter att Jam
es 

M
acphersons verk O

ssian gavs ut år 1760. Boken m
arknadsfördes som

 en 
sam

m
anfattning av fragm

ent av gam
m

al folkdiktning från högländerna, 
och bidrog till att den högländska kulturen blev ett m

ycket populärt äm
ne 

i de lärda klasserna. Rent praktiskt blev det lättare att resa i om
rådet 

eftersom
 infrastrukturen förbättrades under 1700-talet. 

M
era allm

änt så var det upplysningen och rom
antiken som

 påverkade 
synen på högländerna. U

nder upplysningstiden från och m
ed sent 1600-

tal började m
an betrakta naturen som

 någonting perfekt, och beundran 
för naturens estetik nådde sin kulm

en under rom
antiken på 1700-talet. 

D
essa tankeström

ningar ledde till att folk vågade sig ut i naturen, och 
till och m

ed den m
ödosam

m
a resan till högländerna ansågs vara värd att 

göra. Brittiska konstnärer började också använda naturen som
 inspiration 

och m
otiv, och exem

pelvis blev landskapsm
ålningar populära. Skogar och 

berg är två inslag i naturen som
 har väckt starka känslor i m

änniskan 
sedan urm

innestider, och de fortsatte att göra det under tidigm
odern 

tid. D
essa två kom

m
er därför att behandlas närm

are i den här texten. 

N
atursynen under upplysningen och rom

antiken
U

nder upplysningstiden, på 1700-talet, handlade natursynen om
 två 

tem
an, näm

ligen nytta och skönhet. Tidigare hade vildm
arker setts 

som
 en hem

vist för djävulen, m
en nu förändrades det här tankesättet 

och m
an såg istället naturen som

 skapad för m
änniskans bruk. N

aturen 
helade dessutom

 sig själv, och tog därför ingen skada av m
änniskans 

verksam
het. 2 Fram

steg och tillväxt blev nyckelbegrepp då sam
hället 

utvecklades, och m
an såg m

öjligheten att använda naturen som
 en resurs 

i försöken att förbättra levnadsförhållandena. Sverker Sörlin beskriver i 
sin bok N

aturkontraktet den här nyttans diskurs som
 en skarp kontrast 

till den m
åttans diskurs som

 hade varit rådande ännu under delar av 
1600-talet. 3 En av de upplysningstänkare som

 oftast fram
förde den här 

tanken om
 fram

steg var skotten Adam
 Sm

ith, och hans tankar handlade 
om

 att naturen tillsam
m

ans m
ed icke-europeiska m

änniskor utgjorde en 
resurs som

 kunde användas. 4 D
e tankar som

 uttrycktes om
 att på sätt eller 

annat skydda naturen var förknippade m
ed att m

an ville m
axim

era den 

2  Roy Porter, Enlightenm
ent: Britain and the Creation of the M

odern W
orld 

(London 2000), 299.
3  Sverker Sörlin, N

aturkontraktet: O
m

 naturum
gängets idéhistoria (Stockholm

 
1991), 76, 87–90.
4  Sörlin (1991),  94.

ekonom
iska nyttan, och det fanns också en stark tro på att naturen kunde 

förbättras så att jordbruket skulle bli m
era eff

ektivt och ge m
era vinst 

åt nationen. 5 U
nder upplysningstiden växte också beundran av ordning 

och rationalitet fram
. N

aturen representerade det perfekta och sågs som
 

en källa för norm
er och ideal. 6 M

an började också studera naturen på 
ett nytt sätt, och naturalhistoria blev inte bara populärt inom

 de lärda 
kretsarna, utan även en hobby för m

edelklassen. Intresset för växter var 
också m

ycket stort under den här tiden, och inom
 om

råden från m
edicin 

och hantverk till m
ilitärindustri användes produkter ur växtriket. Således 

växte kunskapen om
 naturen avsevärt under 1700-talet. 7

U
ppkom

sten av skönhetens diskurs kännetecknas av beundran för 
naturen som

 ett ideal. D
et här syns konkret exem

pelvis i att det blev 
m

indre vanligt att anlägga geom
etriska och sym

m
etriska trädgårdar, 

och istället blev den så kallade engelska trädgården populär. D
en hade 

naturen som
 förebild och strävade efter att uppnå skönhet genom

 
enkelhet. 8 D

et var speciellt landskap som
 började intressera folk, och 

litteratur m
ed estetik i naturen som

 tem
a utvecklades avsevärt, precis 

som
 landskapsm

åleriet under 1700-talet. D
e drag i naturen som

 förr 
ansågs vara värdelösa eller skräm

m
ande blev vackra då de blev en del av 

konsten. D
etta gällde exem

pelvis berg. En orsak till att naturen, och till 
och m

ed regelrätta vildm
arker kunde anses vara vackra, var tanken om

 
att naturen hade besegrats. D

en hade m
ed hjälp av vetenskapen täm

jts 
av m

änniskan, ansågs inte längre utgöra det hot som
 den förr hade gjort. 

M
änniskan kunde kategorisera, m

äta och förstå naturen på ett nytt sätt. 

U
nder rom

antiken, i slutet av 1700-talet, växte beundran för naturens 
skönhet ytterligare, och naturm

otiv var m
ycket vanliga inom

 konsten. 
M

an började igen se antropom
orfa drag i naturen efter att de till följd 

av naturalhistorien och upplysningens rationalitet hade tonats ned. N
u 

såg rom
antikerna sina egna tankar och känslor avspeglade i naturen. 

För m
ånga handlade beundran för naturen om

 en längtan att kom
m

a 
bort från det industrialiserade sam

hällets vardag. D
et här gjorde att 

landsbygden av m
ånga betraktades som

 vackrare än staden, en utveckling 

5  Sörlin (1991), 101.
6  Porter (2000), 295–296.
7  K

eith Th
om

as, M
an and the N

atural W
orld: Changing attitudes in England 

1500–1800 (London 1983), 69–70.
8  Porter (2000), 312.
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som
 visserligen redan kom

m
it igång före rom

antikens inbrott. 9 Idealet 
för de flesta var ändå en blandning av naturligt och konstruerat, därför 
ansågs naturen förbättrad av m

änniskan som
 det vackraste. Speciellt 

syns detta inom
 poesin där m

an ville att m
änniskan skulle uttrycka sitt 

herravälde över naturen i en vänskaplig och beundrande anda. 10 N
aturen 

skulle således täm
jas, m

en inte förtryckas helt. 11

T. C. Sm
out är en av de ledande experterna på m

iljöhistoria i Skottland, 
och han har varit m

ycket aktiv i att föra äm
net fram

åt. 12 H
an har form

at 
en teori om

 att det var på 1760-talet som
 de positiva kom

m
entarerna om

 
högländernas natur började uppkom

m
a. 13 H

an säger inte att åsikterna gick 
från att vara enbart negativa till att vara enbart positiva, m

en fram
ställer 

1760-talet som
 en brytningstid. Sm

out m
enar att natursynen då väldigt 

snabbt gick från utilitarism
 till att handla om

 skönhet i landskapet. H
an 

poängterar i synnerhet att förhållningssättet till bergen förändrades till 
det positivare. En poäng som

 Sm
out lyfter upp är också att det var på 

1760-talet som
 m

edvetandet om
 naturen växte fram

, och att detta kan 
ses som

 ett startskott för m
iljöskyddet. 14 I den här texten betonas inte 

1760-talet lika m
ycket som

 det görs av Sm
out, m

en årtiondet fungerar 
som

 en slags indikator på när åsikterna kan ha börjat vända m
ot det 

positivare. 

D
et finns relativt m

ycket skrivet om
 engelsm

äns attityder m
ot högländerna. 

Största delen av den tidigare forskningen handlar ändå om
 hur det skotska 

folket och sam
hället har uppfattats, m

en gällande den här textens 
tidsperiod kan speciellt två forskare lyftas fram

. M
artin R

ackw
itz har 

studerat ett stort antal reseberättelser som
 skrivits om

 resor i skotska 
högländerna under perioden 1600–1800. H

an skriver ingående i Travels 
to terra incognita: Th

e Scottish H
ighlands and H

ebrides in early m
odern 

travellers’ accounts c. 1600 to 1800 främ
st om

 synen på sam
hället, och 

9  Th
om

as (1983), 91, 244, 253.
10  Peter Q

uennell, Rom
antic England: W

riting and Painting 1717–1851 
(London 1970), 162–163.
11  Th

om
as (1983), 253.

12  Se t.ex. Fiona W
atson, ´Environm

ental H
istory´ i Scottish H

istorical Review
 

84 (2003).
13  T. C. Sm

out, Exploring Environm
ental H

istory: Selected Essays (Edinburgh 
2009), 20.
14  Sm

out (2009), 22.

han utesluter naturen från sin forskning. 15 O
ckså T. C. Sm

out har i sin 
forskning om

 m
iljöm

edvetandets fram
växt analyserat reseberättelser. 

H
ans m

aterial är inte lika digert som
 R

ackw
itzs, utan han använder sig 

av ett begränsat antal relativt välkända texter. 16 H
ögländerna figurerar 

också i forskning som
 handlar om

 skottarnas natursyn under 1700-talet. 
U

nder de senaste åren har bland annat Tom
 Furniss skrivit om

 detta genom
 

att studera vetenskapsm
annen Jam

es H
uttons anteckningar från en resa 

i högländerna. 17 R
ichard J. Jones har också behandlat natursyner i sin 

bok Tobias Sm
ollett in the Enlightenm

ent: Travels through France, Italy, and 
Scotland från 2011. Förutom

 reseberättelser har skönlitteratur använts som
 

m
aterial i den tidigare forskningen, och speciellt W

alter Scotts verk har 
använts flitigt. D

et är dock betydligt färre som
 har studerat den tidigare 

rom
antiken, som

 behandlas i den här uppsatsen. G
ällande forskning om

 
natursyn är K

eith Th
om

as en av de största auktoriteterna. H
ans bok M

an 
and the N

atural W
orld: Changing attitudes in England 1500–1800 från 1983 

ger en heltäckande bild av hur natursyner i England utvecklats under 
den tidigm

oderna tiden. 

U
nder 1700-talet växte intresset för reseberättelser som

 litterär genre 
och sådana utgavs i stora m

ängder. D
etta i kom

bination m
ed det ökade 

intresset för högländerna gör att det finns ett rikligt m
aterial att utgå 

ifrån då m
an studerar hur om

rådet uppfattades. Att studera just engelska 
reseberättelser som

 skrivits om
 Skottland kan vara problem

atiskt, m
en 

det är också intressant m
ed tanke på det politiska läget på de brittiska 

öarna vid den här tidpunkten. Å
r 1707 hade kungarikena Skottland och 

England ingått en union, m
en relationen m

ellan de två om
rådena var 

kom
plex och präglad av århundraden av m

isstro. I England hade m
an 

djupt rotade fördom
ar gentem

ot skottarna, och givetvis också vice versa. 
I den här texten ligger fokus på hur naturen skildras, m

en det är viktigt 
att kom

m
a ihåg att kulturella och politiska faktorer också kan ha spelat 

en stor roll i hur en engelsk resenär beskrev högländerna. 

N
edan följer en skildring som

 baserar sig på fem
 olika reseberättelser 

skrivna av engelsm
än som

 rest i de skotska högländerna. D
en tidigaste 

är en brevsam
ling skriven av statsm

annen John M
ackey som

 utgetts år 

15  M
artin R

ackw
itz, Travels to terra incognita: Th

e Scottish H
ighlands and 

H
ebrides in early m

odern travellers’ accounts c. 1600 to 1800 (K
iel 2004), 4.

16  Sm
out (2009), 21–22.

17  Tom
 Furniss, Jam

es H
utton’s G

eological Tours of Scotland: Rom
anticism

, 
Literary Strategies, and the Scientific Q

uest i Science &
 Education  (2012), 1–24.
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1729. 18 D
en nyaste är en bok från 1780 skriven av parlam

entsledam
oten 

och författaren R
ichard Joseph Sullivan. 19 D

en m
est kända av de använda 

verken torde vara författaren och lexikografen Sam
uel Johnsons A journey 

to the W
estern Islands of Scotland, utgiven år 1775. 20 D

e två resterande 
texterna är skrivna av soldaten Jam

es R
ay respektive prästen W

illiam
 

G
ilpin. 21 Sam

tliga skribenter berättar främ
st om

 m
änniskor de träff

at 
och om

 högländernas historia och kultur, och således är beskrivningar av 
naturen en bisak, m

en ändå något som
 förekom

m
er i alla reseberättelser. 

B
eskrivningar av berg

Traditionellt sett hade bergen setts som
 hotfulla, och ännu på 1600-talet 

var den dom
inerande åsikten i England att berg var fula och groteska. 22 

På 1700-talet började m
an se m

ildare på berg, m
en fortfarande ansågs 

endast de lite m
indre bergen och kullarna i England vara vackra. D

e stora 
och karga bergen i högländerna var en sak för sig. U

nder århundradets 
gång blev det ändå vanligare m

ed turism
 i bergstrakter i Storbritannien, 

och folk sökte sig således också till de skotska högländerna. I slutet av 
1700-talet var turism

en där redan m
ycket lukrativ. 23 K

arga bergstrakter 
blev ställen där m

an sökte andlig förnyelse, och speciellt för rom
antikens 

konstnärer blev de källor till inspiration. 24 M
en den ökade turism

en 
berodde också på att det blev bekväm

are att resa. Infrastrukturen i 
Skottland började förbättras i och m

ed statliga projekt som
 drevs av 

den m
ilitära ledningen. Broar byggdes och vägnätet utvecklades från 

och m
ed slutet av 1720-talet, m

en det var först i slutet av seklet som
 

betydelsefulla vägbyggen åtogs i högländerna. 25 V
id den här tiden ritades 

det också kartor över flera om
råden i Skottland. 26
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I de texter som
 har använts som

 källor kom
m

er det tydligt fram
 att berg 

varit det m
est slående draget i högländernas natur. A

nm
ärkningar om

 
att det finns berg som

 bara fortsätter dag efter dag är vanliga. Soldaten 
R

ay skriver år 1747 att han under färden från Perth m
ot högländerna 

kände sig lättad över att ha tagit sig över ett berg, endast för att inse att 
vägen blockerades av ett ännu större berg som

 skulle bestigas. 27 Sam
tliga 

författare låter också läsaren förstå att resan i åtm
instone någon m

ån 
försvårades av det stora antalet berg, något som

 speciellt tydligt kom
m

er 
fram

 i Johnsons och R
ays beskrivningar. Johnson m

enar i sin berättelse 
om

 resan år 1773 att vägarna som
 anlagts i högländerna kanske gjorde 

resandet där lättare, m
en att det ändå var svårt att ta sig fram

 och att 
vägarna var av dålig kvalitet. D

essutom
 hävdar han att det fanns en 

verklig risk att tappa bort sig i bergen, även om
 risken förm

inskats i 
och m

ed vägbygget. H
an berättar också att m

an m
åste ta m

ed sig så 
lite bagage som

 m
öjligt eftersom

 det var svårt att ta sig fram
 till fots på 

bergiga ställen om
 m

an hade m
ycket att bära. 28 

G
ilpin skriver att hans resa år 1776 var värd att göra bara för de vackra 

vyernas skull, trots att den svåra terrängen gjorde resandet m
ödosam

t. 29 
R

ays beskrivning av högländerna från 1747 börjar m
ed konstaterandet 

att högländerna är ett bergigt om
råde som

 lär vara svårt att ta sig fram
 

i. H
an använder orden ”m

ighty and dreadful” då han beskriver bergen 
som

 m
ötte honom

 i början av resan. 30 H
an påpekar dessutom

 flera 
gånger, precis som

 Johnson, att vägarna var dåliga, m
en att det här 

var ett problem
 som

 också förekom
 i de övriga delarna av Skottland. 

I R
ays berättelse kom

m
er också den m

ilitärstrategiska aspekten m
ed, 

och han skriver att de sm
ala bergspassen som

 fanns i högländerna var 
farliga eftersom

 fiender kunde anfalla en där. 31 Johnson m
enar att den 

svårtillgängliga terrängen var orsaken till att m
änniskor i högländerna 

var säregna, och att dessa om
råden var svåra för de skotska, och senare 

brittiska m
akthavarna att kontrollera. H

ögländerna var svåra att inta, 
och de var lika svåra att civilisera. 32 

27 R
ay (1747), 113. 

28  Johnson (1775), 42, 57, 62, 73.
29  G

ilpin (1786),  vol I, 146.
30  R

ay (1747), 109.
31  R

ay (1747), 109, 121, 171.
32  Johnson (1775), 65–66.
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Bergen beskrivs också som
 onödiga. M

acky, som
 reste i Skottland på 

1720-talet, m
enar att det bergiga A

rgyllshire bara var som
 en typisk del 

av högländerna m
edan det bredvidliggande Lorn var ett om

råde som
 

kunde användas, och användes, till att odla säd. 33 O
ckså i det här ärendet 

uttalar sig Johnson, och från hans kom
m

entar fram
går det att just inget 

hade förändrats på de fem
tio år som

 skiljer hans egen resa från M
ackys. 

H
an säger att den enda nyttan m

ed berg var att de ställvis kunde fungera 
som

 betesm
ark för boskap. H

an skriver också att den lilla växtlighet som
 

fanns på bergen i högländerna var helt oanvändbar, och bestod närm
ast 

av ett oenhetligt täcke av ljung. Johnson påpekar dessutom
 att ljungen 

var ful, varför bergen inte ens var trevliga att se på. H
an beskriver de 

bergiga trakterna i västra högländerna m
ed den m

ycket talande frasen 
”a w

ide extent of hopeless sterility” 34 

D
et största problem

et verkar ha varit att högländerna uppfattades som
 

karga, och att de inte var lika gröna som
 den engelska naturen. Som

 
konstaterat var Johnson utan tvekan av den här åsikten. H

an säger att 
trakterna kring Loch N

ess kännetecknades av klippor som
 ställvis var 

täckta av grönska, m
en ställvis ”tow

ering in horrid nakedness.” 35 O
ckså 

Ray beskriver på flera ställen landskapet som
 kargt, och speciellt illa tycker 

han om
 berg utan växtlighet. H

an m
enar att situationen förvärrades på 

vintern då det som
 inte täcktes av snö stod ut som

 ”black barren rocks.” 36 
Till och m

ed G
ilpin, som

 har få negativa saker att säga om
 landskapet i 

högländerna m
enar att det oftast behövdes något speciellt för att göra 

bergen vackra, och berg som
 bara var kala hade inte m

ycket att ge. 37 D
et 

här visar att berg ännu vid tiden för G
ilpins resa, alltså 1776, inte helt 

accepterades som
 vackra ens av dem

 som
 inspirerats av rom

antiken. 
Sullivans reseberättelse från 1780 visar å sin sida att han upplevde berg 
som

 ett tecken på att ett om
råde var en vildm

ark. H
an beskriver landskapet 

under resan från slottet Inveraray i sydvästra högländerna österut m
ot 

Loch Lom
ond som

 ”a country as w
ild as ever nature form

ed: rocks piled 
on rocks, and m

ountains nodding to a fall.”
38 G

ilpin m
enar därem

ot 
att det m

indre dram
atiska landskapet i K

illin var tråkigt eftersom
 det 

bestod av ”rather tam
e hills than picturesque m

ountains.” 39 Johnson 

33  M
acky (1729), 299.

34  Johnson (1775), 59, 66.
35  Johnson (1775), 44.
36  R

ay (1747), 159.
37  G

ilpin (1786), vol I, 172.
38  Sullivan (1780), 224.
39  G

ilpin (1786), vol I, 167.

berättar att han irriterades över att bergen hindrade utsikten över ett 
större om

råde, m
en tillika säger han att fantasin oundvikligen började 

flöda då det inte fanns någonting intressant att se på, vilket också kunde 
vara bra. 40 O

ckså R
ay ser en liknande fördel i att perm

anent behöva se 
berg, och han beskriver hur soldaterna var tvungna att hitta på roliga 
tävlingar och annan sysselsättning. H

an skriver: ”otherw
ise, by the 

constant V
iew

 of the M
ountains surrounding us, w

e should have been 
aff

ected w
ith hypochondriacal M

elancholy.” 41 

R
ay som

 i allm
änhet skriver ganska negativt om

 landskapet i högländerna 
under sin resa 1747 har en del positiva kom

m
entarer om

 hur bergslandskapet 
förskönades av de sm

å floder och åar som
 ställvis flöt igenom

 det. På ställen 
där vattenfall bildades säger R

ay att en m
änniska rentav kunde känna sig 

harm
onisk. På vintern observerar han att vattnet hade form

at istappar 
som

 hängde fast i klippväggarna, vilket han säger att resulterade i en 
”m

ost rom
antick W

inter-appearance.” 42 R
ay är den enda som

 beskriver 
vackra scener på själva bergen. D

e andra beskriver endast berg som
 en del 

av landskap, vilket antagligen beror på att de valde sin väg så att de inte 
behövde ta sig upp på något allt för högt berg. D

en som
 m

est lovprisar 
bergen är G

ilpin. Längs hela resan hittar han bergiga landskap som
 han 

beskriver m
ed det för rom

antiken typiska ordet picturesque. H
an gjorde 

också teckningar av flera dylika landskap, och dessa finns m
ed i boken som

 
han skrivit om

 sin resa. G
ilpin håller till stor del m

ed R
ay och Johnson 

om
 att bergen kan få fantasin att flöda. H

an har dock en avsevärt m
era 

positiv ton i det hela, och säger ”H
igh places, and extended view

s have ever 
been propitious to the excursions of im

agination.” 43 H
an skriver också 

om
 hur vackra ljuseff

ekter solen åstadkom
 på bergen nära Blair Atholl i 

östra högländerna. 44 Även R
ay rapporterar om

 ett vackert bergslandskap 
i norra högländerna tillika som

 han näm
ner hur m

ycket lättare det var 
att färdas på slät m

ark. 45 Sullivan näm
ner kort i sin reseberättelse från 

1780 ett landskap i östra högländerna som
 bestod av en sam

ling ovanligt 
vackra berg. 46 

40  Johnson (1775), 61.
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ilpin (1786), vol II, 33.
44  G

ilpin (1786), vol I, 146.
45  R

ay (1747), 149.
46  Sullivan (1780), 209.
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D
et finns också positiva kom

m
entarer gällande hur bergen passade in 

m
ed andra drag i naturen. M

est var det kom
binationen av skog och berg 

som
 behagade resenärerna. Johnson skriver att bergen nära the Fall of 

Fiers strax söder om
 Loch N

ess var om
ringade av skogstäckta berg, och 

även om
 han inte skriver ut att stället var vackert visar han ett intresse 

för denna om
givning som

 han gör på få andra ställen. 47 R
ay beskriver 

skogbeklädda berg som
 en välkom

m
en om

växling. H
an m

enar att de 
granar som

 fanns planterade längs vägen österut från Perth var det enda 
som

 förskönade det bergiga landskapet. 48 Sullivan säger att Taym
outh i 

östra högländerna var ”pleasantly situated” i en dal som
 överskuggades 

av berg som
 var gröna av skogar. 49 G

ilpin såg skönhet i det m
esta, och 

även berg som
 täcktes av skogar beskrevs av honom

 som
 pittoreska. H

an 
skriver uttryckligen att det var kom

binationen av skog och berg som
 

gjorde exem
pelvis landskapet vid Loch Tay vackert. 50 

Skog och träd
D

å m
an diskuterar skogar i Skottland stöter m

an förr eller senare på 
begreppet the Caledonian W

ood som
 enligt m

yten var en gigantisk 
skog som

 täckte praktiskt taget hela de skotska högländerna. D
et är 

enligt m
odern forskning rim

ligt att anta att stora delar av Skottland 
täcktes av skogar, och åtm

instone fanns det m
era skogar under antiken 

och m
edeltiden än det gör idag. Th

e Caledonian W
ood i dess m

ytiska 
om

fattning har dock aldrig existerat. 51 D
en här m

yten har ändå gjort 
att Skottland under långa tider förknippats m

ed skog, och således är 
skogen en m

ycket relevant aspekt för hur den skotska naturen har 
uppfattats. 52 U

nder 1700-talet växte intresset för träd och speciellt i de 
högre sam

hällsklasserna blev det populärt att plantera träd. Skogar sågs 
ändå allm

änt ännu i början av århundradet som
 boplatser för barbarer, m

en 
ställvis i England hade m

an redan tidigt utvecklat en positiv attityd till 
skogar. D

etta hade åstadkom
m

its främ
st genom

 att folk använde skogen; 
m

an högg ner träd till virke och bränsle eller utnyttjade de jaktm
öjligheter 

som
 fanns. D

å m
änniskor lärde sig känna skogen upplevdes den som

 
m

indre hotande. 53 Redan på 1600-talet hade John Evelyns Sylva lyft fram
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trädens vikt för sam
hället, m

en han talade också för träds estetiska värde. 
D

en här tanken levde vidare på 1700-talet och träd var en viktig del av 
de så kallade engelska trädgårdarna som

 ville efterlikna naturen. 54 V
id 

m
itten av 1700-talet planterade aristokratin m

ycket flitigt träd i England, 
m

en den totala m
ängden skog m

inskade ändå. D
en m

inskade m
ängden 

skog gjorde att skogen upplevdes som
 ett m

indre hot, och blev istället  
ett ställe för rekreation och en källa till inspiration. Tanken om

 att träd 
skulle få växa som

 de ville fick också stöd, och m
an tonade ned vikten av 

att planteringarna skulle vara form
ella och välplanerade. Tillika började 

m
an förknippa träd m

ed fam
iljens eller en gårds historia, och enskilda 

träd kunde bli m
ycket viktiga. 55

D
e skogar och träd som

 fanns i högländerna erbjöd en välkom
m

en 
variation i den bergsdom

inerade trakten för dem
 som

 reste där, och det 
här kom

m
er också fram

 i reseberättelserna. Ä
nnu m

era diskuteras dock 
avsaknaden av träd. Föga överraskande är det Johnson som

 allra m
est 

efterlyser träd. H
an skriver i början av sin bok att Skottland överlag var 

ett trädlöst land, och att de trädodlingar som
 fanns var m

ycket unga, och 
m

åste ha planterats tidigare under århundradet. Johnson gjorde sin resa 
1773, och således lär odlingarna inte ha varit m

er än 70 år gam
la. Bristen 

på träd blev ännu m
er påtaglig då Johnson kom

 till högländerna, och hans 
frustration kom

m
er fram

 i hans text: ”Th
ere is no tree for either shelter 

or tim
ber [---] A  tree m

ight be a show
 in Scotland as a horse in Venice.” 56 

H
an skriver också att om

rådet kring Fort Augustus nu var helt trädlöst, 
m

en att det fanns trädstubbar där som
 vittnade om

 att det förr hade vuxit 
skog där som

 gav tim
m

er. 57 D
e andra författarna skriver dock inte om

 
skogar som

 naturresurser. D
ärem

ot finns det vissa kom
m

entarer om
 att 

det fanns vilt i skogen. Sullivan säger att parken vid slottet Inveraray var 
full av rådjur. 58 M

acky skriver att det fanns m
ycket dovhjortar, rådjur och 

boskap i skogarna i norra högländerna då han reste där på 1720-talet. 59 
G

ilpin skriver om
 sin visit på slottet Blair, och säger att slottets skog var 

så stor att han inte hann utforska den tillräckligt för att se alla fåglar 
och djur i den. 60 D

en här kom
m

entaren har visserligen säkert främ
st 

att göra m
ed att G

ilpin ville titta på djuren, och inte jaga dem
, m

en det 
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56  Johnson (1775), 13.
57  Johnson (1775), 52.
58  Sullivan (1780), 223.
59  M

acky (1729), 125.
60  G
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visar ändå på att det fanns vilt i skogarna också när han gjorde sin resa 
år 1776. Johnson näm

ner att det vid Loch N
ess fanns träd i vilka det 

växte nötter som
 sällskapets guider plockade, vilket också kan ses som

 
en nyttoaspekt av träd. 61 

Författarna är eniga om
 trädens inverkan på landskapet och sam

tliga 
skriver endast positivt om

 de träd som
 fanns i högländerna. På flera ställen 

kom
m

er det fram
 att det uttryckligen var en planterad skog som

 om
talas 

i texterna. M
acky skriver år 1729 om

 en m
ycket vackert planterad park 

vid en herrgård i Strathm
ore i norra högländerna, och näm

ner också 
att det fanns lum

m
iga avenyer av träd längs alla ingångar till det stora 

huset. 62 H
an skriver vidare om

 en trädodling i en dal i Strathearn i östra 
högländerna som

 förskönade dalen m
ycket. 63 R

ay berättar tjugo år senare 
om

 en granodling vid vägen från Perth m
ot högländerna. H

an säger att 
det var ”the only artificial beauty of these m

ountainous places.” 64 O
m

 
hur viktiga träden var för landskapets skönhet berättar också G

ilpins 
kom

m
entar om

 Taym
outh från 1776. H

an skriver att landskapet där 
lätt hade kunnat förbättrats och förskönats genom

 trädplantering. O
m

 
trakterna kring Loch Aw

e i västra högländerna säger han att skogen som
 

växte på bergen gjorde m
ycket för att göra landskapet vackrare. H

ans 
antagande var att någon klanledare för länge sedan hade låtit anlägga 
skogen där. 65 Sullivan skriver också om

 Taym
outh, m

en han upplevde 
stället m

ycket positivare än G
ilpin, trots att det bara skiljde fyra år m

ellan 
deras besök. H

an m
enar att det var ett om

råde som
 redan förbättrats 

m
ycket genom

 trädplantering, m
en att det kunde bli ännu vackrare i 

fram
tiden om

 förbättringarna fortsatte. 66 

Skogen ansågs alltså bidra till att göra bergen vackrare och som
 det kom

 
fram

 i kapitlet om
 berg skriver Johnson m

ed lite större entusiasm
 om

 
berg som

 var täckta m
ed skog vid Fall of Fiers. 67 K

om
binationen av berg 

och skog som
 inte uttryckligen var planterad fick också beröm

 av R
ay. 

H
an skriver om

 ”a pleasant w
ood” i östra högländerna vid bergskedjan 

Th
e G

ram
pians, och om

 ”beautifully green hills” vid floden N
ess. 68 G

ilpin 
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prisar på flera ställen berg som
 täcktes av skog. H

an bedöm
er ett landskap 

en bit från Taym
outh som

 m
ycket vackert. Av det ritade han även en 

teckning. H
an beklagar sig dock över att teckningen inte gjorde det 

verkliga landskapet rätta. 69 Sullivan berättar på ett liknande sätt om
 

ett landskap de passerat nära Th
e G

ram
pians, och m

enar att bergen var 
”exquisitely clad in the sw

eetest foliage of nature.” 70 R
ay och Sullivan 

uttalar sig också om
 hur landskapet förbättrades av att det fanns olika 

trädarter, och som
 det har fram

kom
m

it, var det alltså det m
onotona 

som
 m

est irriterar resenärerna. Skogar m
ed varierande arter var således 

uppiggande. R
ay skriver att skogen kring Loch N

ess hade m
ånga olika 

sorters träd, och i och m
ed att det här är den enda dylika anm

ärkningen 
som

 R
ay gör i hela sin berättelse, så kan det antas att detta var något 

m
ärkvärdigt. 71 D

et sam
m

a gäller för Sullivan, m
en han skriver om

 skogen 
vid Loch Lom

ond. 72

Sam
m

anfattning
Å

sikterna om
 landskapet i de skotska högländerna var alltså väldigt 

varierande. En förändring i tid är svår att utskilja från det m
aterial 

som
 studerats, m

en det går att se vissa tidstypiska drag hos de flesta 
skribenterna. M

acky, som
 gjorde sin resa till Skottland på 1720-talet 

skriver ingenting som
 relaterar till landskapets skönhet då han skriver 

om
 bergen. H

an skriver att de gjorde m
arken oanvändbar för jordbruk, 

vilket kan förknippas m
ed den utilitaristiska natursynen som

 ännu var 
rådande under den tiden. Tillika går det tydligt att hos G

ilpin urskilja 
åsikter som

 härrör sig till hur m
an under rom

antiken uppfattade landskap. 
Johnson, precis som

 G
ilpin, reste i högländerna under 1770-talet m

en 
visade därem

ot inga tecken på att ha påverkats av rom
antiken. D

et går 
inte heller definitivt att säga att naturen skulle ha fått m

era utrym
m

e i de 
nyare reseberättelserna, vilket kunde ha påvisat en större m

edvetenhet 
om

 naturen. D
en som

 m
est utförligt beskrev naturen var R

ay, som
 reste i 

Skottland på 1740-talet, m
edan de senare texterna gav m

era sparsam
m

a 
beskrivningar. D

et som
 ändå talar för en vändning till det positivare var att 

G
ilpin och Sullivan båda fram

ställde naturen i en positivare ton än M
acky 

och R
ay. D

et bör dock betonas att det skulle krävas ett större m
aterial för 

att kunna dra m
era allm

änna slutsatser. I det här fallet kan m
an fråga sig 

huruvida just dessa texter följer ett visst m
önster och om

 de därför kan 

69  G
ilpin (1786), vol I, 152.

70  Sullivan (1780), 227.
71  R

ay (1747), 171.
72  Sullivan (1780), 225.
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anses vara representativa. D
et finns rum

 för vidare forskning om
 det här 

äm
net, då det har skrivits relativt lite om

 hur Skottland har uppfattats 
av resenärer under den tidigare delen av 1700-talet. Reseberättelser har 
använts sparsam

t som
 källor för att diskutera synen på naturen där, 

och således saknas m
era djupgående analyser om

 vad som
 påverkade 

uppfattningen av Skottland eller högländerna.
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O
enighet och m

issäm
ja i S:t Barthélem

y 
O

m
 koloniala konflikter och den problem

atiska svenska 
närvaron i K

aribien i början av 1800-talet

Victor W
ilson

”D
enna Ö

 var ej af N
aturen bestäm

d åt lyckans barn” skrev O
lof Erik 

Bergius i sin bok O
m

 W
estindien när han beskrev S:t Barthélem

y i de 
m

indre A
ntillerna, den m

est långlivade kolonin i Sveriges ägo. Citatet 
från boken som

 utkom
 1819 avsåg närm

ast öns karga och utsatta 
geografi och det torftiga leverne som

 dess befolkning m
åste utstå på en 

m
arginell klippa i m

itten av den då så rika karibiska övärlden. I stället 
för att försöka sig på det för regionen typiska intensiva slavjordbruk 
av socker inrättades istället en friham

n på ön, form
ellt och slutligen 

införd 1786 och döpt till G
ustavia, två år efter att kolonin övergick från 

franskt till svenskt territorium
. Avsikten var att locka till ön en del av den 

lönsam
m

a transithandeln som
 gick över kolonialim

periernas gränslinjer 
i regionen. Svenska kronan skulle helt enkelt få ett tillskott genom

 att 
sm

uggla på svenska kölar i det karibiska innanhavet. Själva friham
nens 

karaktär och den neutralitet som
 Sverige åtnjöt under större delen av de 

kom
m

ande franska revolutionskrigen m
edförde att S:t Barthélem

y skulle 
kom

m
a att inneha en speciell och stundom

 prekär roll inom
 K

aribiens 
koloniala övärld. 1

D
et ligger därem

ot nära till hands att uttyda en viss dubbeltydighet i det 
korta citatet från Bergius. D

et kunde lika väl ha varit en beskrivning av 
den svenska kolonialadm

inistrationens verklighet som
 låg författaren 

sm
ärtsam

t nära. Bergius var själv justitiarius, eller dom
are i kolonins 

konselj. K
onseljen var ett m

aktorgan kopierat från de holländska 

1  O
.E. Bergius, O

m
 W

estindien (Stockholm
 1819), 197; A

nne Pérotin-D
um

on, 
’Cabotage, Contraband and Corsairs: Th

e Port Cities of G
uadeloupe and their 

Inhabitants,’ i Franklin W
. K

night &
 Peggy K

. Liss (red.), Atlantic Port Cities. 
Econom

y, Culture, and Society in the Atlantic W
orld, 1650–1850 (K

noxville 
1991), 58–86; Rodigneaux, M

ichel, La guerre de course en G
uadeloupe, X

V
IIIe–

XIXe siècles ou Alger sous les Tropiques.  (Paris 2006), 73, 101, 280–81; H
olger 

W
eiss, ’D

anskar och svenskar i den atlantiska slavhandeln 1650–1850,’ i 
Leos M

üller et al. (red.) G
lobalhistoria från periferin: N

orden 1600–1850 (Lund 
2010), 57–58; H

olger W
eiss, ’D

et svenska kolonialprojektets kom
plexa rum

: 
om

 slaveri under svensk flagg i slutet av 1700-talets karibiska och atlantiska 
värld,’ Sjuttonhundratal: N

ordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies (2012): 
63–68.
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kolonierna, och bestod av honom
 själv, hans överm

an guvernören, 
två andra svenska äm

betsm
än, sam

t fyra bland öns befolkning valda 
förtroendem

än, i regel handelsm
än m

ed ursprung från om
kringliggande 

kolonier. K
onseljen ansvarade främ

st för öns rättsskipning och allm
änna 

ekonom
iska frågor. Bergius karriär som

 kolonial äm
betsm

an var en 
av de kortaste på hans post, han anlände i februari 1814 och seglade 
iväg från ön i början av 1816. O

rsaken till hans flyktiga vistelse var en 
obotlig konflikt m

ellan honom
 själv och öns guvernör, Berndt Robert 

Stackelberg. I m
edlet av 1814 blossade en m

otsättning fram
 ur en till 

synes obetydlig detalj. G
uvernören hade givit honom

 en avhyvling då den 
förre ansåg att Bergius inte uppvisat korrekt beteende i sin tjänstepost 
som

 dom
are. D

en direkta orsaken till denna m
eningsutväxling var att 

Bergius hade uppvaktat guvernören im
pertinent ”i höga m

orgonstöflar.” 
Bergius har senare återgett denna händelse till en vän och m

enat att de 
”gula am

erikanska stöflor” som
 avsågs hade han själv köpt i Västindien 

”brukas allm
änt af den som

 har dem
, ”och inte borde ha blivit något 

allvarligt förem
ål för en äm

betsm
annatvist. 2

G
uvernör Stackelberg blev under sin äm

betsperiod 1812–16 ökänd för 
sitt koleriska tem

peram
ent och sina besynnerliga m

ellanhavanden m
ed 

såväl svenska äm
betsm

än som
 naturaliserade borgare bosatta i kolonins 

friham
n G

ustavia. Efter ett parti kortspel m
ed guvernem

entsläkaren 
Jacob Leurén och andra inbjudna drabbades Stackelberg av ett sådant 
vredesm

od att han lät arrestera Leurén och föra honom
 i fängelse m

ed 
m

ilitäreskort. Leurén frigavs efter kort tid varefter saken gjordes upp 
i godo, m

en guvernem
entsläkaren själv, som

 vistats i kolonin väl före 
guvernören, kom

 synbarligen illa berörd ut ur aff
ären. Fastän han 

inledningsvis haft ett förtroligt förhållande till sin chef, konstaterade han 
att guvernören ”af dess genom

 m
ångfaldiga orsaker försäm

rade hum
ör 

och fallenhet för et m
isstänksam

t, arbitrairt och häftigt upförande, 
gjorde at jag länge önskade m

ig kom
m

a ifrån detta närm
are um

gänge.” 3

Bergius var därem
ot olyckligt lottad som

 kolonins dom
are att regelbundet 

bli utsatt för denna behandling. H
an hade inte någon m

öjlighet att 
undvika guvernörens trakasserier. Fastän han hade utrest till ön i m

edlet 
av 1814 hade han redan m

ot hösten 1815 fått nog. D
en 4 septem

ber 1815 
skickade han sin avskedsansökan till Stockholm

. U
nder tiden som

 han 

2  O
.E. Bergius till H

artm
ansdorff

, 2 augusti 1815. Lam
born-sam

lingen, vol. 
29, R

A
.

3  Leurén till hovkansler af W
etterstedt, 16 m

aj 1815, SBS 3 B.

väntade på svar företog han i sällskap av sin hushållsslav en kort resa 
till närbelägna Saba. Fastän guvernören kände till resan och hade gett 
sitt m

untliga tillstånd blev Bergius vid sin återkom
st döm

d till böter, 
eftersom

 han inte hade utfärdat ett sedvanligt respass åt sig själv och 
sitt sällskap. U

ppgiven efter detta tilltag från guvernörens sida läm
nade 

han sin post för gott följande år, även om
 hans avskedsansökan avslogs 

i Stockholm
 efter att ha granskats i februari 1816. 4

M
issnöjets politiska karaktär?

Sådana incidenter och m
ellanhavanden kan lätt förknippas m

ed de bisarra 
egenheter som

 vissa aktörer uppvisade, och förpassas ganska snabbt 
till historikerns lager av roande m

en m
indre betydelsefulla anekdoter. 

M
en det är ett faktum

 att S:t Barthélem
ys svenska historia är full av 

sådana exem
pel. O

enighet och m
issäm

ja bland koloniala adm
inistratörer 

var det genom
gående och kontinuerliga tillståndet på den svenska 

ön, och var inte utan betydelse för arbetet och kolonins relation till 
om

världen. Vad berodde detta på? I Ingegerd H
ildebrands avhandling 

om
 S:t Barthélem

y och det svenska västindiska kom
paniet förklaras 

denna långvariga tendens m
ed en partibildning som

 bottnade i skiljande 
politiska böjningar i den svenska äm

betsm
annaskaran. Bakgrunden 

var den franska revolutionen och den europeiska storm
aktskonflikt 

som
 utbröt 1793. Exem

pelvis heter det i H
ildebrands fram

ställning 
att Johan N

orderling, justitiarius under guvernör Carl Fredrik Bagges 
tid på 1790-talet, ogillade befälhavarens ”extrem

a franskvänlighet.” 
D

enna franskvänlighet avsåg ett nära förhållande till den revolutionära 
auktoriteten främ

st på den närliggande franska kolonin G
uadeloupe. D

e 
franska revolutionära m

akterna i om
råden hade nära ekonom

iska band 
till regionens neutrala handelsplatser, var de kunde avyttra fiendefartyg 
som

 de kapat till sjöss. S:t Barthélem
y var i detta avseende inget undantag. 

D
enna kom

m
ers och de problem

 den skapade särskilt i den lilla neutrala 
kolonins förhållande till den lokala brittiska sjöm

akten ledde till att 
m

ånga svenska äm
betsm

än upplevde den som
 brydsam

. N
orderling 

tillhörde dessa och yttrade sig stundom
 kritiskt och öppet därem

ot. D
enna 

inställning förde honom
 även i olag m

ed de franska revolutionärerna på 
G

uadeloupe och i förlängningen även guvernören och direktörerna för 
det svenska västindiska kom

paniet i Stockholm
. I sviterna av en särskild 

4  O
.E. Bergius till hovkansler af W

etterstedt, 5 septem
ber 1815, SBS 3 B, 

R
A

; O
.E. Bergius till hovkansler af W

etterstedt, 14 januari 1816, SBS 4 A
, 

R
A

; Per Tingbrand, W
ho w

as W
ho in St. Bartholom

ew
 during the Sw

edish Epoch? 
(Stockholm

 2001), 76–77.
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konflikt blev N
orderling till sist avskedad från sitt dom

aräm
bete 1798. 

H
an hade i sällskap m

ed handelsborgarskapet öppet protesterat m
ot 

guvernören efter att franska kryssare våldsam
t skurit ut danska skepp 

som
 seglat ut från G

ustavias redd. Bakgrunden till hans avsked stod 
att finna i den svenska kolonialpolitikens pragm

atiska politiska och 
ekonom

iska intressen. M
an kunde inte, ansågs det, riskera ett försäm

rat 
förhållande gentem

ot G
uadeloupe, som

 var en av den svenska kolonins 
viktigaste knutpunkter i den karibiska handeln. 5

Em
ellertid skrev N

orderling själv före sitt avsked att han inte klandrade 
guvernören för den rådande situationen. G

uvernör Bagge, m
enade han, 

var ”i hjärta och själ engelsm
an,” var van vid engelska seder, var gift m

ed 
en engelska och vantrivdes ”m

ed fransoser” eftersom
 han inte kunde 

språket, och var skeptisk till revolutionärernas ”extravaganta politiq.” 
H

ans presum
tiva franskvänlighet var egentligen, m

enade N
orderling, 

ingenting annat än ett pinsam
t beroendeförhållande till V

ictor H
ugues, 

överbefälhavaren på G
uadeloupe. D

etta kom
 sig av att ett skepp som

 Bagge 
var delägare i hade blivit kapat av britter utanför G

uadeloupe. D
ärtill kom

 
den olägenheten att svenska offi

cerare och kolonialtjänstem
än från S:t 

Barthélem
y hade befunnits vara om

bord på sam
m

a skepp tillsam
m

ans 
m

ed franska soldater. D
enna aff

är förklaras av att en av de svenska 
offi

cerarna, den svenske platsm
ajoren A

aron Johan du Bordieu, hade sedan 
länge haft privata kontakter på de franska öarna under de oroliga åren 
direkt efter franska revolutionen. du Bordieus ”kontinuerliga skåjande” 
som

 avhandlas i största dunkelhet, störde enligt N
orderling gravt de 

främ
sta ledm

otiven i den svenska kolonialpolitiken: neutraliteten och 
opartiskheten. 6

I Erik H
ögström

s avhandling från slutet av 1800-talet läm
nas också 

generöst m
ed utrym

m
e åt de beska relationerna m

ellan svenskarna på 
ön. ”A

fund, rangstrider och etikettsfrågor födde af sig oupphörliga strider 
m

ellan de i dom
stolen sittande em

betsm
ännen,” skriver H

ögström
, som

 
också beskriver klickbildningen m

ellan de sm
å blandade grupperna 

bland öns tjänstem
än. Bland annat den ”heliga liga” i konseljen som

 

5  Ingegerd H
ildebrand, D

en svenska kolonin S:t Barthélem
y och västindiska 

kom
paniet fram

 till 1796 (Lund 1951), 283; SV
IK

:s protokoll, 21 juli 1797, 
H

andel och sjöfart, vol. 156; N
orderling till SV

IK
, 28 m

aj 1797, H
andel och 

sjöfart, vol. 169, R
A

; G
uvernör af Trolles rapport, 27 m

aj 1797, SBS 1B:2;R
A

.
6  N

orderling till SV
IK

, 30 juni 1796, H
andel och sjöfart, vol. 169, R

A
; A

nne 
Pérotin-D

um
on, ’Tém

oignages sur la G
uadeloupe en 1794,’ Bulletin de la 

Societé d’histoire de la G
uadeloupe, nr. 47 (1981), 17–20.

opponerade sig m
ot guvernör Johan N

orderling och som
 han skrev om

 i 
sina rapporter till Stockholm

. N
orderling hade långt efter sin första tur 

till ön som
 dom

are utsänts tillbaka till ön under 1820-talet, denna gång 
för att bekläda guvernörens äm

bete, vilket han gjorde nästan intill sin 
död 1828. ”Ligan” fick sitt nam

n av N
orderling, och berodde säkerligen 

på den spända relationen m
ellan honom

 själv och kolonins hovpredikant 
Fredrik A

dolf Lönner. Lönner var regelbundet guvernörens främ
sta 

m
otståndare i de flesta allm

änna frågor, och Lönner hade ett visst stöd 
i sin sak från en liten sam

ling svenskar och naturaliserade köpm
än. 

G
uvernörens m

otståndsm
än korresponderade flitigt m

ed hovkanslern i 
Stockholm

, som
 vid denna tid var ansvarig för rikets kolonialärenden. I 

dessa rapporter översändes beskyllningar m
ot guvernören, som

 ofta gick 
ut på att denne uppträdde ovänligt m

ot de viktiga handelskontakterna 
från N

ordam
erika och m

ottog pirater i ham
nen, det vill säga kapare som

 
utrustats i de nyligen utlysta sydam

erikanska republikerna. Efter ett antal 
föreställningar till Stockholm

 lyckades guvernören få honom
 hem

skickad. 
Synbarligen glad över att blivit kvitt ”jesuiten” skrev N

orderling att Lönner 
gott kunde få ett ”bondpastorat” när han väl kom

m
it hem

 till Sverige, 
m

en konstaterade att ”i Stockholm
 duger han ej.” 7 

D
en känsliga balansgången på neutralitetens lina präglade den svenska 

koloniala närvaron i regionen, m
en den kan knappast tillskrivas alla 

m
issförhållanden. Personliga aversioner och det faktum

 att ett flertal 
svenska aktörer spelade under täcket m

ed lokala intressenter av skiljande 
politisk färg var inte avgörande. D

en ständigt närvarande källan till 
trätom

ål stod att finna i förhållandet m
ellan guvernören och dom

aren. 
N

är guvernör H
ans H

indric A
nkarheim

 utnäm
ndes till sin post och 

anlände till kolonin 1801 slogs han av ett lokalt m
aktförhållande som

 han 
m

enade låg till m
erparten i dom

arens händer. A
nkarheim

 upplevde att 
dom

aren A
nders Bergstedt, som

 tidigare endast varit en av kom
paniets 

betjänter och saknade en form
ell juridisk utbildning, överträdde sina 

befogenheter. Bergstedt agerade näm
ligen enligt det rådande reglem

entet 

7  Ernst Ekm
an, ’A Sw

edish Career in the Tropics: Johan N
orderling (1760–

1828),’ Sw
edish Pioneer H

istorical Society 15, nr. 1 (1964): 6–20; Erik O
lof 

H
ögström

, S:t Barthélem
y under svenskt välde (U

ppsala 1888), 44–45, 67–68; 
Johan N

orderlings rapport, augusti 1822, SBS 8 A
, R

A
; För S:t Barthélem

ys  
kontakter m

ed ”pirater,” det vill säga kapare från de sydam
erikanska 

republikerna, se till exem
pel Sven O

la Sw
ärd, Latinam

erika i svensk politik 
under 1810- och 20-talen (U

ppsala 1949), 226; och Carlos V
idales, ’S:t 

Barthélem
y: en svensk koloni i frihetskäm

parnas tjänst (1810–30),’ i Sverige – 
Latinam

erika. Förbindelser och sam
arbete (Stockholm

 1992), 25–33.
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både som
 ordförande för dom

stolen, kallad justitiekonseljen, sam
tidigt 

som
 han var notarius publicus. M

issförhållanden m
ellan guvernör och 

dom
are beskrevs ibland som

 härrörande från en naturlig ”jalouisie 
m

ellan civila och m
ilitära m

än,” m
en det är uppenbart att kolonins 

reglem
ente var upptecknat på ett sätt som

 bäddade för konflikter m
ellan 

dessa. A
nkarheim

 hade rätt i att kolonins reglem
ente gav justitiarien 

stora m
aktbefogenheter. Rollen som

 notarie m
edförde att han var den 

lokala åklagaren och hade ensam
 befogenhet att anhängiggöra fall till 

dom
stolens sam

m
anträden.  D

om
arens röst var också särskilt tongivande 

då han ofta satt som
 enda rättslärd (i vissa fall) i en dom

stol där hälften av 
ledam

öterna var naturaliserade köpm
än, som

 kunde ytterst lite svenska 
och kände ännu m

indre till den svenska lagstiftningen som
 de facto rådde 

på ön. I detta förhållande fick de svenska ledam
öterna, vilka under de 

första åren var identiska m
ed västindiska kom

paniets representanter, 
nästan alltid en vågm

ästarroll i avdöm
da fall. 8

Ledan vid det koloniala livet?
A

nkarheim
 och Bergstedt var sin m

issäm
ja till trots de längst sittande 

svenska äm
betsm

ännen på ön, då A
nkarheim

 innehade sin post 1801–12 
m

edan Bergstedt innehade sin dom
artjänst från 1797 till 1810, året 

då han blev deporterad från kolonin. D
en senare händelsen ska vi 

återkom
m

a till senare. A
nkarheim

s olyckliga historia på ön började då 
han 57 år gam

m
al anlände till ön den 17 januari 1801, bara för att sju 

veckor senare överläm
na befälet åt en brittisk expeditionsstyrka utan 

strid, i kölvattnet av den konflikt som
 sprungit ur skapandet av det andra 

väpnade neutralitetsförbundet m
ellan Sverige, D

anm
ark och Ryssland. 

D
e danska öarna sveptes även m

ed i sam
m

a konflikt och ockuperades 
vid sam

m
a tidpunkt av britterna. A

nkarheim
 hade påtagliga bekym

m
er 

som
 befälhavare på ön, såväl adm

inistrativt som
 m

ilitärt. 9

8  Fredrik Th
om

asson, ’32 piskrapp vid quatre piquets: svensk rättvisa 
och slavlagar på Saint Barthélem

y,’ H
istorielärarnas årsskrift (2013), 7–29; 

Birger W
edberg, ’Lag och rätt på S:t Barthélem

y,’ Tärningskast om
 liv och död: 

rättshistoriska skisser. (Stockholm
 1935), 63–104; H

an Jordaan &
 V

ictor 
W

ilson, ’Th
e Eighteenth-century D

anish, D
utch and Sw

edish Free Ports in the 
N

ortheastern Caribbean: Continuity and Change,’ i G
ert O

ostindie &
 Jessica 

V. Roitm
an (red.), D

utch Atlantic  Connections, 1680–1800: Linking Em
pires, 

Bridging Borders (Leiden 2013), 299–302.
9  A

nkarheim
 till von Fersen, 30 april 1801, H

ans A
xel von Fersens sam

ling, 
vol. 12, Stafsundsarkivet, R

A
.

M
edan justitiarien satt på en regelrätt äm

betsm
annapost, så höll 

guvernören en befattning som
 kom

binerade rollerna av äm
betsm

an 
och m

ilitär befälhavare. Titeln guvernör är förhållandevis ovanlig i 
Sveriges historia m

en är intim
t förknippad m

ed den inom
 svenska 

riket etablerade titeln generalguvernör. G
eneralguvernörer inom

 riket 
handhade främ

st styrelsen av de erövrade om
rådena under storm

aktstiden. 
H

ertigdöm
et Estland styrdes länge av en guvernör, innan titeln ändrades 

till generalguvernör 1673. Ledningen av provinserna runt Ö
stersjön 

sam
t kolonin nya Sverige hade vid deras inrättande givits åt svenska 

generalguvernörer. G
eneralguvernörsäm

betet var länge form
ellt oreglerat, 

och innehade m
era karaktären av en personlig relation m

ellan kung och 
individuell äm

betsm
an. G

eneralguvernören, liksom
 guvernören på S:t 

Barthélem
y, hade sin personliga instruktion, och äm

betet var anpassat till 
innehavaren. G

eneralguvernörens status berodde på hans börd, m
eriter 

och personliga instruktion. G
uvernören var inte m

inst den främ
ste 

representanten för den svenska kronan i kolonin. En sida av detta var 
att skapa och vidm

akthålla en m
aktrelation till den lokala befolkningen 

och att i m
ån av m

öjlighet upprätthålla en form
 av legitim

itet för den 
svenska överhögheten. D

etta skedde i stor grad genom
 att kontakten 

m
ellan guvernör och befolkning ritualiserades i form

 av cerem
onier och 

högtidligheter. På ön m
aterialiserade dessa oftast i form

 av baler och 
festligheter vid kungliga högtidligheter och födelsedagar. 10

D
et förefaller dock som

 att just detta upprätthållande av legitim
itet beredde 

S:t Barthélem
ys guvernörer stora svårigheter. D

en m
ilitära närvaron var 

inte stor, under långa tidsräckor stationerades endast en liten sm
ältande 

garnison på uppem
ot 20 soldater. D

enna styrka skulle åtm
instone 

offi
ciellt bestrida det yttre försvaret från kanonbatterierna sam

t inskärpa 
den inre polisordningen. Finansiellt var kolonins adm

inistration och 
guvernören ofta hårt trängda när det kom

 till att hålla uppe fasaden. 
A

nkarheim
 skrev ofta om

 pengabekym
m

er och konstaterade i ett privat 
brev till Stockholm

 att det var ”en positif om
öjlighet för alla löntagande 

tjenstem
än at nu här kunna lefva af hvad nu bestås;” och kunde inte för 

sin egen del som
 befälhavare leva av sin egen lön, då han förutom

 ”egen 
lifsbergning, ändå som

 oftast m
åste göra les honneurs för främ

m
ande 

som
 ständigt kom

m
er till Ö

n, så väl för N
ations heder, som

 för handels 

10  K
ekke Stadin, ’Att ta territoriet i besittning. G

eneralguvernörerna och 
m

aktens legitim
ering i provinserna,’ Scandia 73, nr. 1 (2007): 9; A

nders 
Florén, ’N

ya roller, nya krav. N
ågra drag i den svenska nationalstatens 

form
ering,’ i H

istorisk tidskrift 4 (1987), 509.



72
73

förm
on.”D

et är påfallande hur ofta guvernörerna uppvisar tecken på 
tristess och m

eningslöshet inför sina uppgifter i offi
ciell korrespondens 

och rapportering
11 

Enligt den am
erikanske historikern Jeff

rey Auerbach kan m
an spåra en 

genom
gående tendens av m

issnöje i koloniala organisationer. Auerbach, 
som

 system
atiskt läst brittiska kolonialadm

inistratörers privata tankar och 
skildringar om

 sin verksam
het i Indien, kallar denna tendens för ”im

perial 
boredom

.” Brittiska guvernörer och deras underlydande uppvisade enligt 
honom

 genom
gående känslor som

 tristess och leda. Auerbach hävdar 
att historiker i flera generationer vidm

akthållit en glam
orös syn på 

im
periebyggandet, genom

 att porträttera koloniala tjänstem
än antingen 

som
 heroiska äventyrare som

 kartlade nya territorium
 och bar den ”vite 

m
annens börda” till världens alla hörn. I nyare revisionistiska verk har 

dessa om
skrivits till bestialiska övervåldsm

än som
 påtvingade sina egna 

kulturellt bundna norm
er och värderingar på lokala stam

befolkningar. Icke 
desto m

indre upplever Auerbach även denna senare bild som
 bristfällig, 

eftersom
 den i likhet m

ed den första felaktigt tillskriver aktörerna inom
 

im
periet en stor genom

slagskraft och handlingsförm
åga.

Ledan har ofta tolkats som
 en historiskt tidsbunden känsla. N

orm
alt 

uppges den m
oderna ledan ha uppstått vid m

itten av 1800-talet, och 
Charles D

ickens rom
an Bleak H

ouse från 1852 citeras som
 det första 

litterära verk som
 använder sig av det engelska uttrycket ”boredom

.” 
Franska författare använde sig av det snarlika uttrycket ”ennui” åtm

instone 
hundra år tidigare. Sålunda har den artikulerade ledan i text lästs som

 
en reaktion m

ot m
odernitetens inbrott och de m

issnöjen den kunde 
ge upphov till. D

et har hävdats att m
an i den socioekonom

iska och 
teknologiska utvecklingen under 1800-talet kan hitta rötterna till den 
m

oderna uppfattningen om
 tristess. D

enna utveckling sprang upp ur 
den m

oderna kapitalistisk ekonom
i som

 tillskyndats till betydande del 
av rikedom

arna från kolonierna. I fallen som
 Auerbach behandlar härrör 

sig denna typ av leda till det koloniala livet främ
st från de uppblåsta 

förväntningar som
 im

periets funktionärer hade fört m
ed sig hem

ifrån 
utgående från sam

tidens tidningslitteratur, rom
aner, reseböcker, och 

im
periell propaganda. 12

11  A
nkarheim

 till von Fersen, 15 juli 1801, H
ans A

xel von Fersens sam
ling, 

vol. 12, Stafsundsarkivet, R
A

.
12  Peter Englund, ’O

m
 m

issnöje och andra historiska känslor,’ 
Förflutenhetens landskap (Stockholm

 1993), 225, 231.

Verkligheten var i m
otsats till förväntningarna ett m

onotont byråkratiskt 
arbete som

 ofta kantades av vad som
 av kolonialtjänstem

än ansågs 
vara m

eningslösa och tröttsam
m

a form
aliteter och cerem

onier. Som
 en 

konsekvens av allt detta utm
ärktes den koloniala tjänstekåren på ett 

em
otionellt plan av sävlighet och m

ycket ofta ren och skär likgiltighet 
inför sina plikter. Till skillnad från den nostalgiska im

periehistoriens 
hagiografier och den revisionistiska om

skrivningens nidbilder överses 
ofta det faktum

 att detta var personer som
 till m

ycket stor grad var 
förpassade bakom

 skrivbordet, och hatade just den delen av sin tillvaro. 
D

et var vanligt att de brittiska kolonialtjänstem
ännen, precis de svenska 

guvernörerna på S:t Barthélem
y, regelbundet sysselsatte sig m

ed att 
skriva avskedsansökningar. 13

Friham
nsstyrets svåra realpolitik

D
et finns ytterst lite kunskap om

 bilden av kolonier i Sverige under den 
tid S:t Barthélem

y var svenskt, så vi vet inte så m
ycket om

 de svenska 
adm

inistratörernas förväntningar, bara att de ganska snabbt vantrivdes 
efter sin utresa. D

e m
ilitärer som

 ofta utnäm
ndes till guvernörer och 

huvudm
än över verkade längta tillbaka till slagfälten enligt Auerbach. 

M
ycket riktigt hittar vi även denna tendens hos de svenska guvernörerna. 

von R
osenstein, som

 tog efter den förste guvernören R
ayalin, skrev 

lidelsefullt efter att ha fått vetskap om
 krigsutbrottet m

ot Ryssland 1789 
att ”kärleken till den Ä

ra som
 igenom

 K
rigs-bragder” upptog hela hans själ. 

V
idare önskade han att ”våga lif och blod” för kronan och riket innan det 

var för sent, då han fruktade att en längre vistelse i det karibiska klim
atet 

skulle göra honom
 ”odugelig till K

rigstjenst i N
orden.” von Rosensteins 

rapportering ger intrycket av att han blivit strandad och åsidosatt på 
en betydelselös klippa långt från den europeiska storm

aktspolitikens 
skeenden.  14 

På sådant sätt kan m
an ibland skönja något som

 kan liknas vid leda 
och tristess, m

en det m
issnöje som

 m
an kan läsa ur de svenska 

adm
inistratörernas situation i S:t Barthélem

y har sist och slutligen 
ganska lite att göra m

ed sysslolöshet. I den koloniala världen var görom
ålen 

m
ånga och svåra för vilken styrelse som

 helst, och det vardagliga arbetet 
blev en utm

aning och en påfrestning för även de m
est rutinerade och 

kom
petenta tjänstem

ännen. M
issnöjet verkar i stället kunna härledas ur 

13  Jeff
rey Auerbach, ’Im

perial Boredom
,’ Com

m
on K

now
ledge 11, nr. 2 (2005), 

283–305.
14  von Rosensteins rapport, 21 oktober 1789, SBS 1B:1, R

A
.
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den stress som
 m

ånga svenska guvernörer och tjänstem
än påtagligen fick 

erfara. I den koloniala världen var även den lokala m
akten kringskuren av 

m
ånga olika skäl. D

etta var delvis en följd av den m
arginella roll Sverige 

spelade i regionen genom
 sitt fotfäste på en ytterst liten klippa. D

en 
svenska m

inistern i England, von A
sp, reflekterade i ett m

em
orial från 

1802 efter ockupationen att det aldrig kunde vara i ”Sw
eriges förm

åga [...] 
att m

ed krigsstyrka m
ota de w

åldsam
heter” som

 kunde följa av kolonins 
speciella natur. D

et var fåfängt, m
enade han, att ”hindra Inbyggarne att 

drifw
a sådan handel som

 är förbuden å orter i nejden, eller låna deras 
biträde till sådant.” 15

D
etta konstaterande belyser även en central realitet i den koloniala 

världen. M
akten som

 offi
ciellt låg i adm

inistratörernas händer var 
grovt kringskuren. I en koloni där transithandel över nationella gränser 
gav kolonin själva dess existensberättigande var detta än m

era ett 
faktum

. D
en jam

aicanske historikern N
eville H

all, som
 behandlat den 

snarlika situationen i danska Västindien karaktäriserade de danska 
kolonierna som

 ”besittningar utan herravälde.” I likhet m
ed det danska 

kolonisationsprojektet som
 inleddes under senare delen av 1600-talet 

var svenskarna vid övertaget av S:t Barthélem
y tvingade att tilläm

pa en 
inkluderande koloniseringsstrategi. D

etta innebar att kolonin befolkades 
av en m

ängd främ
m

ande européer som
 så sm

åningom
 skulle utgöra den 

lokala m
akteliten. D

etta skapade ett system
 där den svenska närvaron i 

friham
nskolonin var en utsatt m

inoritet, en förm
edlare och fredsdom

are 
i den m

ån den hade m
öjlighet till det. D

en uträkning som
 Sverige fann 

i sin friham
n utgjordes i det undantag den gjorde från de rådande 

handelssystem
en i regionen genom

 sin handelsfrihet och neutralitet. 
Bergius sam

m
anfattade friham

nsinstitutionen kärnfullt som
 ”blott en 

m
arknadsplats, som

 uthyres åt främ
m

ande handlande, och ingenting m
er.” 16

Svenska tjänstem
än var sålunda inrutade i en social gem

enskap där 
nationella lojaliteter och relationer inte nödvändigtvis fick förtur. 
Tjänstem

ännen var utläm
nade åt den lokala elitens godtycke, och var 

beroende av deras acceptans för att vidm
akthålla goda relationer inom

 

15  Pehr O
lof von A

sp, ’O
m

 U
ltram

arinska Besittningar, i anseende till den 
nytta eller skada som

, för en Europeisk M
agt af 2ra eller 3je ordningen, kan af 

dem
 härröra,’ F812g, vol. 7 Pehr O

lof von A
sps handskrifter, U

U
B.

16  D
en engelska term

en som
 jag översatt är ”em

pire w
ithout dom

inion.” Se 
N

eville H
all, Slave Society in the D

anish W
est Indies: St. Th

om
as, St. John, and St. 

Croix (Baltim
ore 1992), 1–33; Bergius (1819), 123.

kolonin. I en friham
nskoloni där den dagliga verksam

heten till stor grad 
inbegrep illegal handelsverksam

het, åtm
instone enligt någon utom

stående 
betraktares åsikt, var de styrande ofta tvungna att förbise lagstiftning 
och gängse praxis i en rad hänseenden. D

et som
 såg ut som

 korruption 
och m

aktfullkom
lighet var ofta en pragm

atisk nödvändighet. M
akthavare 

som
 drev en styvt lagenlig linje m

ötte oftast svårt m
otstånd. Ingen enskild 

händelse illustrerar detta lika bra i det svenska fallet som
 stadsm

ilisens 
m

yteri i G
ustavia 1810. D

en 22:a septem
ber 1810 övertog stadsm

ilisen 
G

ustavia och lade guvernör A
nkarheim

 i husarrest. Stadsm
ilisen bestod 

av ett par förband ledda av offi
cerare som

 var m
önstrade bland kolonins 

ledande handelsm
än. D

en om
edelbara orsaken till oroligheterna var att 

A
nkarheim

 hade beordrat stadsm
ilisen att upplösas, eftersom

 han ansett 
den vara oregerlig, oorganiserad och upprorisk. I bakgrunden låg därem

ot 
m

ånga års klagom
ål m

ot den styrande m
akten och i brännpunkten för 

detta m
issnöje låg justitiarien Bergstedt. Bergstedt hade varit en aktiv 

dom
are, såväl i sitt dom

stolsarbete som
 i sin aktivitet för sam

hälleliga 
frågor kring ekonom

i och juridik. H
an hade även gjort sig djupt im

populär 
bland vissa utvalda handelsm

än genom
 enskilda för dem

 m
isshagliga 

dom
slut. I tidningspressen på närliggande öar beskrevs han närm

ast 
som

 en m
aktfullkom

lig tyrann. D
en svenska m

ilitärm
akten på ön var 

inte på långt när tillräcklig för att stävja m
yteriet, eller ”resningen” 

som
 det hette i den offi

ciella korrespondensen. Läget lugnade sig först 
efter att Bergstedt och guvernem

entsläkaren Sam
uel Fahlberg hade 

förvisats från ön. Fahlberg hade näm
ligen ådragit sig allm

änhetens hat 
efter att det spridits rykten om

 att han beordrat artillerister vid ett av 
stadens batterier att öppna eld m

ot staden. D
en svenska soldaten vid 

batteriets befäl hade dock vägrat följa ordern, och på så sätt sparat m
ycket 

blodsspillan, hette det. 17

Slutspelet efter m
yteriet belyser i m

ångt och m
ycket även karaktären 

av det svenska koloniala herraväldet. M
ilisen upplöstes och ett nytt 

reglem
ente som

 tog vid efter 1811 m
inskade de valda representanternas 

inflytelse i konseljen. D
ärem

ot döm
des inga av deltagarna i m

yteriet till 
varken straff eller böter. Fahlberg dog i landsflykt 1834, m

edan Bergstedt 

17  W
im

 K
looster, ’Inter-Im

perial Sm
uggling in the A

m
ericas, 1600–1800,’  

Soundings in Atlantic H
istory: Latent Structures and Intellectual Currents, 1500–

1830, red. Bernard Bailyn &
 Patricia L. D

enault (Cam
bridge 2009), 145–46; 

A
le Pålsson, ’O

ur side of the W
ater. Political Culture and Representation in 

St. Barthélem
y  in the early 19

th century,’ opublicerad doktorsavhandling, 
Stockholm

s universitet, 112–18; A
nkarheim

s rapport, 24 septem
ber 1810, 

Lam
born-sam

lingen, vol. 27, R
A

.
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dog utblottad i Stockholm
 1825. Två år tidigare hade han döm

ts i H
ögsta 

dom
stolen till böter för ett felaktigt dom

slut han presiderat över i kolonin 
över tjugo år tidigare. D

en djupt m
issnöjde A

nkarheim
 satt kvar som

 
guvernör innan han ersattes av Stackelberg två år efter m

yteriet. Balansen 
var så att säga återställd och friham

nskom
m

ersen kunde återgå till sina 
vanliga banor ända tills N

apoleonkrigens slut. D
ärefter sjönk kolonin 

sakta tillbaka i den obetydliga ställning den innehaft före svenskarnas 
landgång. N

ågra enstaka fredsbrott och revolutionära resningar efter 
freden i W

ien bidrog till att det ekonom
iska livet inte tynade bort m

ed 
en gång. I takt m

ed att det politiska och ekonom
iska läget lugnade sig 

så stillnade även de tidigare så hätska relationerna m
ellan de svenska 

äm
betsm

ännen. 18

D
etta avslöjar i sig m

öjligtvis bakgrunden till det instabila läget inom
 den 

lilla kolonin. D
e ständiga oegentligheterna och stridigheterna berodde 

inte enbart på tem
peram

entet hos enskilda kverulanter och personliga 
relationer som

 var pressade av m
otsatta politiska övertygelser. D

et 
utbredda m

issnöjet föddes av den svåra position som
 friham

nskolonin 
överhuvudtaget intog i den krigsdrabbade karibiska regionen. Svenska 
koloniala äm

betsm
än levde och arbetade jäm

nt och ständigt under en 
oerhörd stress fram

bringad såväl av styrandet av den lokala befolkningen 
som

 de diplom
atiska relationerna m

ed de om
kringliggande kolonierna. D

e 
intensiva perioderna avlöstes i bästa fall av en händelsefattig m

onotoni 
vid skrivbordet, långt fjärm

ad från bekanta förhållanden i ett hem
land 

som
 sällan stod i kontakt m

ed sin isolerade koloni. D
et förväntades 

därem
ot av tjänstem

ännen att de skulle uthärda, eftersom
 det var i detta 

tillstånd som
 kolonin nådde sin fulla räntabilitet, även om

 den koloniala 
styrande sällan fann någon personlig utdelning däri.
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Våldets gungbräda och ekonom
iska öppningar

R
iket A

lger enligt Carl Reftelius

Em
il K

aukonen

Å
r 1729 undertecknades ett fredsavtal m

ellan A
lger och Sverige m

ed 
syftet att m

öjliggöra svensk sjöfart i M
edelhavsom

rådet utan hot från den 
algeriska kaparflottan som

 dittills, jäm
te de m

arockanska, tunisiska och 
tripolitanska dito, hade kapat svenska fartyg och förslavat besättningarna 
på dem

 som
 en del av den guerre de course, eller kaparverksam

het, som
 

utgjorde det rådande tillståndet i M
edelhavsom

rådet. 1 För att uppfylla 
sin del av avtalet och bevaka sina egna intressen behövde de svenska 
m

yndigheterna representanter på ort och ställe, vilket ledde till att 
ett svenskt konsulat snart upprättades i A

lger. D
en första svenska 

konsuln i A
lger blev den skotske handelsm

annen G
eorge Logie, som

 även 
representerat Sverige vid fredsförhandlingarna de två staterna em

ellan. 2 
Tillika m

ed Logie utnäm
ndes en konsulatssekreterare, Carl Reftelius, 

som
 antog sig uppgiften 23.5.1730 och avreste från A

lger 14.3.1732. 3

Efter sin anställning som
 konsulatssekreterare i A

lger skrev Reftelius en 
historik och beskrivning av A

lger som
 publicerades i två band åren 1737 

och 1739. Verket fick titeln H
istorisk och politisk beskrifning öfver riket och 

staden Algier ifrån år 1516 til och m
ed år 1732 och var indelad i två delar: 

D
en första delen om

 riket i gem
en

4 och D
en andra delen om

 staden i synerhet. 5 
I m

in fram
ställning äm

nar jag beskriva, och till en viss grad analysera, 
den första delen av detta tvåbandsverk för att klargöra på vilket sätt 
Reftelius i egenskap av en europeisk vetenskaplig 1700-talsförfattare 
indelade och analyserade det algeriska riket. Trots att verket delvis är 

1  Joachim
 Ö

stlund, Saltets pris: svenska slavar i N
ordafrika och handeln i 

M
edelhavet 1650–1770 (Lund 2014), 18–20.

2  Leos M
üller, Consuls, corsairs, and com

m
erce: the Sw

edish consular service 
and long-distance shipping, 1720–1815, Studia historica U

psaliensia (U
ppsala 

2004), 58, 60.
3  Johan A

xel A
lm

quist, K
om

m
erskollegium

 och riksens ständers 
m

anufakturkontor sam
t konsulsstaten: adm

inistrativa och biografiska anteckningar 
(Stockholm

 1912–15), 387.
4  Carl Reftelius, H

istorisk och politisk beskrifning, öfw
er riket och staden Algier, 

ifrån år 1516 til och m
ed år 1732: D

en första delen om
 riket i gem

en (Stockholm
 

1737).
5  Carl Reftelius, H

istorisk och politisk beskrifning, öfw
er riket och staden 

Algier, ifrån år 1516 til och m
ed år 1732: D

en andra delen om
 staden i synerhet 

(Stockholm
 1739).
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baserat på Reftelius egna upplevelser är det ingen personlig m
em

oar, 
utan resultatet skulle uttryckligen kom

m
a kom

m
ande generationer till 

nytta. I förordet skriver han att verket skrivits som
 en grund för vidare 

och m
er specifika undersökningar, ”til at litet bana vägen för dem

, hw
ilka 

hafw
a m

era insikt och äga tilförlåteligare kundskap, at sätta detta m
örka 

Landet uti et klarare lius.” 6 I och m
ed att Reftelius utgår från tidigare 

europeiska beskrivningar av om
rådet inverkar dessa, liksom

 hans egna 
upplevelser, på de äm

nen som
 han behandlar.

Till skillnad från den sam
tida svenska konsuln i A

lger, G
eorge Logie, 

har Carl R
eftelius hittills inte undersökts som

 diplom
atisk, politisk 

eller ekonom
isk aktör. 7 H

ans tvåbandsverk om
 A

lger, som
 jag utgår 

ifrån i denna text, har dock under de senaste årtionden återupptäckts 
som

 källa till historisk forskning. 8 En bidragande orsak till att inga m
er 

biografiska studier har gjorts om
 R

eftelius kan vara att han inte har 
upptagits i något av Sveriges biografiska lexika. H

an om
näm

ns inte 
heller i kapitlet om

 det svenska fredsverket m
ed A

lger i am
iral Johan 

H
enrik K

reügers historik Sveriges förhållanden till Barbaresk staterna i 
Afrika. 9 D

et som
 går att utreda är att Carl Reftelius var gift m

ed H
edvig 

Em
erentia Reftelius (née Ström

) och att de tillsam
m

ans fick en dotter, 
Justina Catharina, som

 föddes år 1737 och gifte in sig i adelsätten af 
U

hr år 1765. 10 U
töver den behandlade boken om

 A
lger producerade Carl 

Reftelius i litterär väg endast en översättning av en historisk översikt 
över G

ustav II Adolfs betydelse för de protestantiska om
rådena i Tyskland 

av de sam
tida tyska historikerna Johan G

ottfried M
ittag och M

artin 

6  Reftelius (1737), folio 3v.
7  För forskning om

 Logie, se till exem
pel G

ustaf Fryksén, Th
e ”O

m
nipresent” 

Consul: G
eorge Logie and Sw

edish entanglem
ent along the M

editerranean m
aritim

e 
frontier in the 18th century, opublicerad m

asteruppsats (Lund 2015). Som
 en 

m
öjlig öppning i en dylik personbiografisk riktning gällande Reftelius bör 

dock näm
nas ett pågående projekt vid Lunds universitet för att skapa en 

annoterad nyutgåva av bägge banden av Reftelius här behandlade bok.
8  Se till exem

pel Erik G
øbel, 'Th

e D
anish A

lgerian Sea Passes, 1747–1838: A
n 

Exam
ple of Extraterritorial Production of H

um
an Security.' i H

istorical Social 
Research, vol. 35:4 (2010), 164–189.
9  Johan H

enrik K
reüger, Sveriges förhållanden till Barbaresk staterna i Afrika 

(Stockholm
 1856), 225–236.

10  G
abriel A

nrep, Svenska adelns ättar-taflor (Stockholm
 1888), 465.

Schm
eitzel. 11 Själva tvåbandsverket om

 A
lger har fått en del vetenskaplig 

uppm
ärksam

het under det senaste årtiondet. I sin m
onografi Saltets pris, 

publicerad 2014, presenterar och analyserar Joachim
 Ö

stlund verket m
ed 

fokus på R
eftelius åsikter och insikter om

 den algeriska slavhandeln 
och kaparverksam

heten. Ö
stlund koncentrerar sig främ

st på Reftelius 
beskrivning av slavekonom

in, slavarnas vardag och den m
akthavande 

gruppens levnadssätt och kollektiva karaktär, ur vilket han uttyder en 
blandning av försök till objektivitet och direkt kritik av de algeriska 
turkarnas seder och tankesätt. 12

Jag vill lyfta fram
 Reftelius syn på kontrollerat och okontrollerat algeriskt 

rum
 och hur det som

 går att läsa i Reftelius verk reflekterar sam
tida 

europeiska uppfattningar om
 N

ordafrika. H
är tar jag avstam

p i A
nn 

Th
om

sons studie Barbary and Enlightenm
ent, i vilken Th

om
son undersöker 

den europeiska 1700-talsintelligentians uppfattningar om
 N

ordafrika. I 
regel presenterades N

ordafrika som
 ett m

ellanting, absolut inte en del av 
Europa, m

en inte heller renodlat afrikanskt eller orientaliskt. Eftersom
 

Barbareskstaterna inte passade in i den sam
tida europeiska m

odellen för 
sam

hällens utveckling från nom
adiskt barbari till upplyst civilisation, 

var vetenskapsm
än och författare tvungna att försöka placera in dem

 i 
existerande m

odeller på olika plan: statsskicket, de olika folkslagen och 
det geografiska om

rådet uppvisade alla ur europeisk synvinkel tecken på 
såväl barbarism

 som
 civilisation. M

orerna och araberna utanför städerna 
representerade det barbariska i en logik där stadsboende och arkitektur 
utgjorde grunder för civilisation, m

en sam
tidigt stod den turkiska 

regerande gruppen, som
 var koncentrerad i städernas garnisoner och 

guvernörspalats, för despotism
 och ociviliserad grym

het. 13

Av intresse är att se på vilka sätt Reftelius indelar det algeriska riket i 
civiliserade kontra barbariska om

råden och folk och huruvida denna 
indelning är enhetlig m

ed sam
tida vetenskapliga texter och reseberättelser. 

En viktig utgångspunkt för att kontextualisera Reftelius beskrivning av 
säkerhet och osäkerhet är forskning om

 dylika indelningar i det sam
tida 

11  Johann G
ottfried M

ittag &
 M

artin Schm
eitzel, K

onung G
ustaf Adolph, 

den storas, lefw
erne och bedrifter, utur de bästa efterrättelser tilsam

m
ans dragne 

af Johan G
ottfried M

ittag, tillika m
ed herr M

artin Schm
eitzels företal angående 

tyska riks- ständernas och besynnerligen protestanternas skyldighet em
ot kronan 

Sw
erige. Ifrån tyskan på Sw

enska öfw
ersatt (Stockholm

 1749).
12  Ö

stlund (2014), 267–275.
13  A

nn Th
om

son, Barbary and Enlightenm
ent: European Attitudes tow

ards the 
M

aghreb in the 18th century (Leiden 1987).
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Europa. H
istorikern Yi-Fu Tuan har beskrivit alla av m

änniskor skapade 
gränsdragningar som

 uttryck för en fruktan för det kaos som
 hotar all 

organiserad m
änsklig verksam

het. D
e rum

m
en, konkreta eller psykiska, 

där de nedbrytande krafterna finns, vare sig de är m
änskliga, naturliga 

eller övernaturliga, kallar Tuan för ”fruktans landskap” (eng. landscapes 
of fear). 14 En central indelning är städerna kontra landsbygden och den 
osäkerhet som

 förknippades m
ed landsbygden i kontrast till de m

er 
kontrollerade städerna. D

etta sam
m

anfattas väl av Tuan i hans beskrivning 
av attityderna gentem

ot landsbygdsbefolkningen i 1700-talets Paris:

In eighteenth-century France, few
 urban dw

ellers w
ere inclined to see 

peasants as peace-loving rustics in a bucolic setting. Th
ere w

as little 
sentim

entality in that regard. Parisians indeed tended to look upon 
the inhabitants of the countryside surrounding Paris as m

ore or less 
naked savages and cannibals, people w

ho w
ere innately nasty, brutal, 

and bloody. 15

M
ed denna åtskillnad m

ellan den civiliserade staden och den barbariska 
landsbygden i åtanke är det intressant att ta reda på om

 R
eftelius 

presenterar liknande distinktioner i sitt verk. V
ilka om

råden är det som
 

Reftelius utpekar som
 farliga eller skräm

m
ande och vad är det för hot 

som
 upplevs?

F. R
obert H

unter har påpekat att den europeiska erövringen och 
koloniseringen av den nordafrikanska kusten påbörjades långt innan 
Förenta staternas krig m

ot de så kallade barbareskkaparna under 
1800-talets två första årtionden sam

t den franska erövringen av A
lger 

1830. D
essa krigshandlingar har i tidigare historieskrivning fått fungera 

som
 de inledande faserna i N

ordafrikas koloniseringsprocess, m
en H

unter 
m

enar att de europeiska staterna påbörjade sin erövring av om
rådet långt 

tidigare. H
an argum

enterar för att de ekonom
iska och diplom

atiska 
förbindelserna till Europa, som

 förstärktes under 1600- och 1700-talen, 
utgjorde de första stegen i en längre process som

 skulle kom
m

a att leda 
till de O

sm
anska lydstaternas koloniserande och sultanatet M

arockos 
försättande i protektoratsställning under Frankrike och Spanien. Centralt 
i dessa processer var överlåtandet av utvinningsrättigheter till européer, 
större fokus på agrara näringar för exportändam

ål, nya handelsstrukturer 
som

 m
öjliggjorde utbyte m

ed europeiska m
arknader och låntagande från 

utlandet. D
en europeiska närvaron i form

 av diplom
atiska representanter, 

14  Yi-Fu Tuan, Landscapes of Fear (M
inneapolis 1980), 6–9.

15  Tuan (1980), 137.

örlogsstyrkor och europeisk teknologi kom
binerat m

ed ovanstående 
förändringar inom

 de nordafrikanska staterna var, enligt H
unter, 

startskottet för koloniseringen. 16

Begreppet ”europé,” som
 jag använder m

ig av flitigt i denna text, är inte 
så entydigt som

 en första anblick skulle kunna antyda. N
orm

an D
avies 

har diskuterat begreppen ”Europa” och ”europeisk” i en historisk kontext 
och kom

m
it fram

 till att en av de vanligast återkom
m

ande definitionerna 
för det gem

ensam
t europeiska, jäm

te olika geografiska definitioner, 
är en kulturell kategorisering som

 bygger på den kristna traditionens 
enhetlighet. M

in användning av begreppet ”europé” följer den som
 

föddes kring sekelskiftet 1700, då tanken om
 ”kristenheten,” exklusive 

de am
erikanska kontinenterna, så sm

åningom
 ersattes av ”Europa” då 

ingen enhetlig kristen tro längre kunde identifieras. 17 D
å jag hänvisar till 

européer i N
ordafrika åsyftar jag alltså personer och grupper som

 kom
m

er 
från och i någon egenskap representerar de dåtida kristna staterna, 
vare sig dessa stater är katolska eller protestantiska. D

etta utesluter till 
exem

pel personer m
ed europeiskt ursprung som

 tagit värvning i den 
algeriska kaparflottan, så kallade renegater, eftersom

 de agerade som
 

en del av den algeriska m
aktutövningen och inte som

 representanter för 
någon europeisk stat eller något europeiskt handelskom

pani.

Som
 Reftelius själv anger i inledningen till den första delen av boken 

är tvåbandsverket skrivet delvis utgående från hans egna upplevelser 
och erfarenheter som

 konsulatssekreterare under åren 1730–1732 
och delvis utgående från tidigare verk, av vilka han ”extraherat hw

ad 
[honom

] til pass kom
m

it, uteslutit det [honom
] intet anstådt, och 

16  F. Robert H
unter, 'Rethinking Europe's conquest of N

orth A
frica and the 

M
iddle East: the opening of the M

aghreb, 1660–1814' i Th
e Journal of N

orth 
African Studies, vol. 4:4 (1999), 1–26.
17  N

orm
an D

avies, Europe: A H
istory (O

xford 1996), 7.
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det gam
la antingen förändrat eller til de nyare tider läm

pat.” 18 Verket 
saknar i stort sett källhänvisningar, vilket gör det svårt att avgöra 
vilka delar som

 representerar R
eftelius erfarenheter och vilka som

 
är häm

tade från övriga författares fram
ställningar, m

en sam
tidigt 

positionerar denna enhetsfram
ställning R

eftelius som
 en del av en 

tidigm
odern europeisk intelligentia som

 skapar likartad och likriktad 
inform

ation om
 Barbareskkusten. D

å verkets första band betraktas som
 

en syntes av det senaste inom
 europeisk kunskap om

 det algeriska riket 
år 1737, är det intressant att undersöka till vilken grad de europeiska 
förkolonialiseringsprocesser som

 beskrivs av H
unter går att skönja i 

Reftelius fram
ställning. På vilka sätt är europeiska aktörer närvarande 

och hur representerar de det så kallade första öppnandet av det osm
anska 

N
ordafrika?

A
lger: ett tidigm

odernt m
aktcentrum

D
en politiska ordningen i A

lger från 1500-talets slut fram
 till den franska 

erövringen år 1830 skulle kunna beskrivas som
 en m

ilitär oligarki. 
M

akten låg dels i händerna på en stadscentrerad elit, den turkiska 
janitsjarkåren som

 även utgjorde kärnan i de väpnade landstyrkorna, 
dels hos kaparflottans kaptener som

 i m
ånga fall var européer som

 
valt att konvertera till islam

. U
töver denna m

inoritet bestod rikets 
befolkning av ett m

indre antal judar och (såväl fria som
 ofria) kristna sam

t 
landsbygdens och bergstrakternas befolkning. D

e sistnäm
nda kallades, 

18   Som
 en lista på de verk han använt sig av uppger Reftelius följande 

(återgivna m
ed årtalet för upplagan som

 han använt sig av): D
escription 

G
enerale d’Afrique av Pierre D

’Avity (1637); H
istoire de Barbarie &

 de les 
Corsaires av Pierre D

an (1649); Relation de la Captivité &
 Libertè à Alger av 

Em
anuel d’A

randa (1655); D
escription de L’U

nivers av Sanson d’A
bbeville 

(1700); Etat des Royaum
es de Barbarie, Tripoli Tunis &

 Alger av Jean-Baptiste 
de la Faye (1704); Voyage pour la Redem

ption des Captifs aux Royaum
es d’Alger 

&
 de Tunis, fait Anno 1720 av Louis-A

nne Sevestre &
 Pierre-François G

iff
art 

(1721); H
istoire du Royam

e d’Alger av Laugier de Tassy (1725); H
istoire de 

l’Em
pire des Cherifs en Afrique av Laurent-François Prault (1733); M

em
oires 

du Chevailer d’Arvieux av Charles-Jean-Baptiste D
elespine (1735); Africa 

Illustrata av Jean-Baptiste G
ram

aye (1622); Africani Africae av Leo A
fricanus 

(1622); Status Im
perii Turcici av G

iovanni Baptista M
ontalbani (1634); Th

e Al 
Coran at Large av Sieur de Ryer (1718); H

istory of Algiers av J. M
organ (1731); 

A Faithfull Account of the Religion and M
anners of the M

ahom
etans av J. Pitts 

(1731); G
eografia av Livio Sanuto (1588); Beschreibung von Africa av O

. D
apper 

(1670); Schauplatz Barbarischer Schlaverey  av Johann Frisch (1694). U
töver 

detta näm
ner han att han även använder sig av vissa antika författare, m

en 
att dessa näm

ns då citat från deras verk brukas i texten. Reftelius (1737), 
folio 2r, 2v &

 3r.

m
er eller m

indre utbytbart, för m
orer, araber, berber m

ed m
era, och de 

utgjorde en utm
aning för det våldsm

onopol som
 janitsjarkåren gjorde 

anspråk på utanför städerna. 19 Staten hade sedan år 1671 regerats av en 
härskare m

ed titeln dej, i de flesta fall en erfaren offi
cerare som

 fått den 
övriga divanens (riksrådets) stöd. 20

U
töver staden A

lger, dejens m
aktcentrum

, var riket indelat i tre större 
adm

inistrativa enheter eller regioner: Constantine, M
ascara och 

Titteri. D
essa kontrollerades av bejer, utsedda av dejen, som

 i sin tur 
delegerade den direkta kontakten m

ed befolkningen utanför städerna 
till lokala äm

betsm
än. V

issa om
råden, såsom

 bergsom
rådena K

abylien 
och Aurès sam

t de num
era algeriska delarna av Saharaöknen, förblev 

utanför det statliga våldsm
onopolet. U

nder 1700-talet förstärktes 
landsbygdens ställning gentem

ot städerna i och m
ed att de anatoliska 

janitsjarrekryterna blev färre och intäkterna från kapaverksam
heten 

m
inskade i takt m

ed reduceringen av den algeriska kaparflottan. Sam
tidigt 

m
inskade den algeriska regeringens uppfattade autonom

i och legitim
itet i 

landsbygdsbefolkningens ögon i och m
ed avtal och handel m

ed europeiska 
stater. Avtalen och sam

arbetet hade dessutom
 m

edfört bättre tillgång till 
eldvapen inte endast för janitsjarkåren, utan även för de grupperingar 
som

 m
otsatte sig den turkiska överhetens politik och utm

anade deras 
legitim

itet. M
ot 1800-talets början ledde dessa förändringar till väpnade 

m
otsättningar m

ellan städernas turkiska m
aktcentra och folkliga religiösa 

rörelser på landsbygden, vilket vidare försvagade den algeriska regeringen 
inför den franska invasionen år 1830. 21

I den
n

a politiska process steg Sverige in år 1727 i och m
ed 

fredsförhandlingarna m
ed A

lger. Svenska undersåtar och den svenska 
staten hade redan tidigare, om

 än ofrivilligt, spelat en roll i den algeriska 
utrikespolitiken och ekonom

in: svenska sjöm
än hade tillfångatagits och 

förslavats redan på 1600-talet i hopp om
 svenska friköpningspengar 

eller, i brist på betalning, för användning som
 arbetskraft antingen 

inom
 kaparflottan, som

 hantverkare eller som
 hushållsslavar. För att 

förhindra vidare kapningar och därm
ed försvara det svenska rikets 

19  Jam
il M

. A
bun-N

asr, A history of the M
aghrib in the Islam

ic period 
(Cam

bridge 1987), 163.
20  Suraiya Faroqhi, Th

e O
ttom

an Em
pire and the W

orld Around It (London 
2005), 82–83.
21  Ira M

. Lapidus, Islam
ic societies to the nineteenth century: a global history 

(Cam
bridge 2012), 412–414.
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säkerhetsintressen, såväl ekonom
iska som

 m
änskliga, ville beslutsfattarna 

hellre betala en regelbunden tributavgift än försöka bekäm
pa kaparhotet 

genom
 dyra och ställvis opraktiska örlogskonvojer. 22 Resultatet blev det 

svenska konsulatet i A
lger, ett nav för svenska intressens drivande genom

 
handel, diplom

ati och inform
ationsinsam

ling.

K
onsulerna och konsulatssekreterarna fungerade som

 den svenska statens 
ögon och öron i den snabbt skiftande helhet som

 M
edelhavsom

rådet och 
den afrikanska nordkusten bildade, m

en de var inte endast passiva åskådare 
och inform

atörer: de kunde också, genom
 sina sociala nätverk i om

rådet, 
direkt påverka de övriga konsulernas och den algeriska regeringens 
beslutsfattande. Sam

tidigt som
 Sverige skyddade sina egna fartyg och 

undersåtar blev riket även delaktigt i det O
sm

anska rikets strukturer 
och nätverk. En m

ajoritet, ungefär 60–70 procent, av alla fraktfartyg 
som

 rörde sig m
ellan osm

anska ham
nar vid m

itten av 1700-talet var 
europeiska. M

ed tanke på det svenska konsulatets betydelse för det 
politiska och ekonom

iska system
et i det algeriska riket har Ö

stlund 
beskrivit den franska erövringen år 1830 som

 slutet på hundra år av 
svensk-algerisk sam

verkan. 23

I de följande avsnitten vill jag lyfta fram
 vissa rum

sliga aspekter ur Reftelius 
beskrivning av det algeriska riket. N

ärm
are bestäm

t är jag intresserad 
av hur han presenterar relationerna m

ellan stadsinvånarna, främ
st de 

turkiska garnisonerna och guvernörerna, i relation till den m
ajoritet av 

befolkningen som
 lever på landsbygden. H

ärvid är jag speciellt intresserad 
av vem

 Reftelius anser att den faktiska m
akten i riket ligger hos och 

varför. Sam
tidigt vill jag, i m

ån av m
öjlighet, presentera den europeiska 

närvaron, något som
 säkerligen var av intresse för Reftelius arbetsgivare 

m
ed tanke på de ekonom

iska och politiska m
öjligheter som

 öppnades 
för européerna genom

 fredsavtal och konsulat. Var finns det europeiska 
i det algeriska rum

 som
 Reftelius konstruerar och vad intar det för roll 

i relation till det övriga som
 beskrivs?

22  Ö
stlund (2014), 135–136.

23  Joachim
 Ö

stlund, 'K
olonialism

 och slavhandel i N
ordafrika: D

e svenska 
konsulernas verksam

het i A
lger och Tripoli 1800-1850' i A

ryo M
akko &

 Leos 
M

üller (red.), I främ
m

ande ham
n. D

en svenska och svensk-norska konsulstjänsten 
1700–1985 (M

alm
ö 2015), 110–132.

Folkgrupper och handlingsm
önster 

Reftelius inleder sin beskrivning av riket A
lger m

ed att beskriva om
rådets 

gränser och således ge en geografisk definition för sitt studieobjekt. D
e 

landm
ärken som

 han utpekar är alla naturliga gränser; floderna Zhas och 
M

ulvia i väst som
 gränser till M

arocko, floden G
uadilbarbar som

 östlig 
gräns m

ot Tunis och Atlasbergen i söder m
ot riket Biledulgerid. 24 D

et som
 

Reftelius presenterar som
 den osm

anska lydstaten A
lgers territorium

 
sträcker sig alltså både i öst och i väst något längre än det nuvarande 
A

lgeriets gränser. Reftelius följer i detta en sam
tida konsensus om

 riket 
A

lgers utsträckning
25 vilket är föga överraskande eftersom

 han stöder sig 
på sam

tida facklitteratur. M
ed hjälp av dessa uppgifter och den franska 

geografen G
uillaum

e de l’Isles kartor, som
 han anser vara de exaktaste 

och m
est pålitliga, räknar Reftelius ut storleken av riket A

lger och återger 
den i diverse europeiska areal- och avståndsm

ått. 26

Efter en beskrivning av A
lgers historiska bakgrund delar Reftelius vidare 

in riket i fem
 provinser som

 tillsam
m

ans bildar hela den algeriska staten, 
”et Corpus eller en Regerings kropp.” 27 D

essa fem
 provinser är Trem

esen, 
Bugie, Tennes och Constantine sam

t själva staden A
lger m

ed om
nejd. 

H
an skriver att m

akthavarna i A
lger gärna vidare indelar dessa provinser 

i m
indre ”och giöra nästan af en liten stad strax en Province” 28 för att 

få sitt territorium
 att fram

stå som
 m

äktigare än det i verkligheten är, 
m

edan han själv anser den ovan beskrivna indelningen vara m
er rim

lig. 

24  Reftelius (1737), 1.
25  Se till exem

pel Th
om

as Salm
on, M

odern H
istory: or, the Present State of All 

N
ations (London 1739), 70–71, 84.

26  Reftelius (1737), 1–2.
27  Reftelius (1737), 66.
28  Reftelius (1737), 70.

U
ngefärlig karta över det algeriska riket visande städernas läge i förhållande till varandra.
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Reftelius redogör därefter i korthet för adm
inistrationen, alltså de tre 

under dejen regerande bejerna och de lokala guvernörerna som
 sköter den 

lokala adm
inistrationen under bejerna. 29 På detta följer en genom

gång 
av sam

tliga orter av intresse i riket, varefter Reftelius i tur och ordning 
presenterar de folkslag som

 bebor om
rådet: m

orerna, araberna, judarna, 
turkarna och de kristna. Till sist diskuterar R

eftelius även befintlig 
inform

ation om
 de religiösa sederna i det algeriska riket och islam

iska 
religiösa praktiker, något som

 faller utanför om
fattningen av denna text.

Beskrivningarna av de m
indre städerna och byarna följer ett enkelt m

önster 
där R

eftelius återger ortens nam
n och variationer på det, historiska 

detaljer av intresse (såsom
 ortens ålder eller påstådda grundare) sam

t 
redogör för de typer av handelsvaror som

 kom
m

er från om
rådet. Reftelius 

beröm
m

er genom
gående den algeriska nyttofloran, både i m

ångfald 
och skördarnas riklighet, då han räknar upp olika orters produkter och 
exportvaror. 30 D

et algeriska rikets behagliga klim
at, rikliga befolkning 

och m
ångahanda nyttoväxter påpekas redan i inledningen till boken vara 

goda förutsättningar för fredlig handel m
ed andra orter. Reftelius m

enar 
att riket A

lger enkelt kunde försörja sig genom
 agrikultur och handel om

 de 
m

akthavande så ville, m
en att den turkiska överheten föredrog att trygga 

rikets inkom
ster genom

 kaparverksam
het och utkrävandet av fredsgåvor. 31 

Reftelius ansluter sig här till en vid denna tid redan etablerad europeisk 
uppfattning om

 den algeriska regeringens prioritering av kaparverksam
het 

fram
om

 handel, en prioritering som
 enligt europeiska tänkare var ett 

uttryck för ett m
indre utvecklat eller degenererat statsskick jäm

fört m
ed 

de sam
tida europeiska sjöm

akternas dito. 32

I sam
m

a anda beskrivs orter där den osm
anska lydstatens tid hade 

inneburit försäm
ringar i såväl handel som

 infrastruktur: städerna Biscara 
och W

argala var tvungna att betala årlig tribut åt dejen i form
 av slavar, 33 

Tennes var en fram
gångsrik stad under den tidigare konungen i Trem

esen 

29  Reftelius (1737), 70.
30  Till exem

pel näm
ns fikon, m

ullbärsträd för silkesm
askuppfödning, 

körsbär, vindruvor, oliver, honung och olika hantverksartiklar som
 viktiga 

varor i handeln m
ellan bosättningarna i det algeriska riket. Reftelius (1737), 

71, 87, 101–104, 111–115.
31  Reftelius (1737), folio 1r.
32  Th

om
son (1987), 102.

33  Varje år översänder Biscara 45 stycken ”M
orianer” och W

argala 30 
stycken ”svarta.” Reftelius (1737), 89.

”in til dess altsam
m

ans förföll under det Turkiska oket” 34 och i själva 
staden Trem

esen, som
 förr var en av de vackraste i hela N

ordafrika, fanns 
endast en bråkdel kvar av de präktiga byggnader och fästningsverk som

 
existerade innan staden utsattes för ”Turkarnas m

ångfaldige Tyranie.” 35 
Även transportm

öjligheterna hade försäm
rats i och m

ed rikets införlivande 
i O

sm
anska rikets random

råden, eftersom
 knappt några broar byggdes 

eller underhölls över floderna inom
 riket. D

etta m
edförde problem

 för 
såväl resenärer som

 m
akthavarnas egna budbärare, även då deras ärenden 

var brådskande: resenärer var ofta tvungna att vänta på att vattennivån 
var låg nog för att de skulle kunna vada eller sim

m
a över vattendrag. 36 

D
en övriga befolkningen, speciellt landsbygdens m

orer och araber som
 

beskrivs som
 nom

adiska, levde enligt Reftelius i en ständig fruktan för 
den turkiska janitsjarkårens övergrepp. M

orerna på landsbygden vågade 
till exem

pel inte idka jordbruk nära orter där en stark turkisk närvaro 
fanns, m

edan de som
 bodde i städerna m

ed nöd och näppe vågade bära en 
kniv i bältet: flera knivar eller farligare vapen skulle provocera överheten. 37

Trots att den turkiska regeringen fram
står som

 oönskad och tyrannisk, 
har den i Reftelius fram

ställning en stor fördel fram
om

 de m
orer som

 
han presenterar som

 landets rättm
ätiga herrar: stadsborna låg näm

ligen 
närm

are européerna i den civilisationsstege som
 Reftelius text ger uttryck 

för. Även inom
 städerna anser dock Reftelius den arabiska, m

oriska och 
judiska befolkningen vara ”m

er civiliserade och ärligare än A
lgierinerna,” 

en benäm
ning som

 jag tolkar som
 en anspelning på de algeriska turkarna. 38 

Landsbygdens och de m
indre bosättningarnas befolkning går därem

ot 
klädd i enkla, osofistikerade kläder, lever i sm

uts och stank m
ed stråtröveri 

som
 enda yrkeskunskap och ”w

etta aldeles intet hw
ad Civilité är.”

39 
G

ällande de nom
adiska och stadsboende m

orerna citerar R
eftelius 

två författare. H
an lyfter fram

 den afrikanska 1500-talshistorikern 
Leo A

fricanus som
 uttrycker en positiv syn på m

orernas karaktär och 
beskriver dem

 som
 uppriktiga, tappra, from

m
a, flitiga och frikostiga. 40 

D
etta följer Reftelius dock genast upp m

ed att presentera en cirka 1000 år 
äldre fram

ställning, skriven av Salvianus av M
arseille, i vilken m

orerna 
kollektivt beskrivs som

 gudlösa, m
isstänksam

m
a, grym

m
a, okunniga, 

34  Reftelius (1737), 101.
35  Reftelius (1737), 108–109.
36  Reftelius (1737),  120–121.
37  Reftelius (1737), 114, 124, 126.
38  Reftelius (1737), 109.
39  Reftelius (1737), 107, 115–116, 126–127.
40  På arabiska A

l-H
asan bin M

uham
m

ed al-W
azzan al-Fasi.
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lata och benägna till både stråt- och sjöröveri: det finns rent av ingen 
last som

 de inte skulle göra sig skyldiga till. Efter denna jäm
förelse tar 

Reftelius klart Salvianus parti i saken utan att ge några belägg för sitt 
val och positionerar således också sig själv som

 en kritiker av de icke-
stadsboende m

orerna. 41

Även i sin etnografiska beskrivning av de algeriska araberna ger Reftelius 
för handen att folkgruppen var tudelad i stadsbor och landsbor. Landsborna 
föraktade stadsborna för att de bodde bland, och gifte sig m

ed, andra 
folkslag, m

edan de nom
adiska araberna försökte upprätthålla en helt och 

hållet arabisk gem
enskap och inte gifta sig m

ed utom
stående, något som

 
Reftelius hånar som

 en sedan länge m
isslyckad am

bition. 42 Både m
orernas 

och arabernas kvinnor beskrivs som
 undangöm

da och underkastade sina 
m

än, vilket även Joachim
 Ö

stlund konstaterar i sin beskrivning av verket 
i Saltets pris. 43 I positiv bem

ärkelse hyllas de algeriska kvinnornas hälsa 
och fysik i jäm

förelse m
ed de europeiska kvinnornas. Enligt Reftelius 

är de ”intet af så klen och sw
ag Com

plexion som
 de Europaeiska,” vilket 

beror på det hårda kroppsliga arbete och de svåra väderförhållanden 
som

 de m
åste uthärda. 44 Även detta är dock en dyrköpt fördel, eftersom

 
de i Reftelius syn lever underkastade m

ännen  utan att få någon som
 

helst respekt. 45

D
et regerande skiktet, turkarna, beskrivs huvudsakligen som

 lättjefulla, 
grym

m
a och ointresserade av nyheter eller fram

steg. D
e behandlar alla 

andra grupper inom
 riket, speciellt m

orerna, så illa att ”de m
era likna 

trälar än undersåtar” och styrs så gott som
 helt av välbehag, egennytta 

och girighet. Trots denna m
oraliska underlägsenhet kan det noteras 

att Reftelius anser de algeriska turkarna vara ”långt behageligare och 
proprare” till sitt utseende än de som

 bor i K
onstantinopel och övriga 

A
natolien. 46 D

en turkiska befolkningen var så gott som
 helt och hållet 

bosatt i städerna, där även garnisonerna fanns: alla turkar i riket var 
näm

ligen soldater. D
e gifte sig endast m

ed kvinnor m
ed lokalbefolkningen, 

eftersom
 de turkiska kvinnorna i A

natolien ansåg dem
 vara odugliga 

äktenskapskandidater. Trots att turkarna i regel hatade eller föraktade 

41  Reftelius (1737), 130–131.
42  Reftelius (1737), 135.
43  Ö

stlund (2014), 271.
44  Reftelius (1737),  141.
45  Reftelius (1737),  168–169.
46  Reftelius (1737),  147, 154.

alla kristna, och allra m
est de gam

la arvfienderna, alltså m
alteserna, 

spanjorerna och portugiserna, kunde de ändra åsikt om
 de vidgade sina 

vyer genom
 vistelser på andra orter. 47

A
llra sist i uppräkningen beskrivs de judiska och kristna m

inoriteterna 
som

 huvudsakligen bodde i rikets städer och av dessa främ
st i A

lger. D
e 

kristna väljer jag att diskutera i stycket om
 den europeiska närvaron, m

en 
judarnas roll i verket kan i korthet presenteras här eftersom

 de har en viss 
relevans för den algeriska m

aktbalansen. Judarna beskrivs av Reftelius 
som

 nästan genom
gående föraktade och hatade, m

en indelade i europeiska 
och inhem

ska judar. D
e algeriska judarnas levnadsvillkor och sam

hälleliga 
ställning var långt värre än de europeiska judarnas: som

 utm
ärkande drag 

var de tvungna att bära helsvart klädsel, de bodde i sina egna kvarter som
 

var åtskilda från resten av stadsbefolkningen och då dödsstraff utdelades 
var judarna den enda folkgruppen som

 brändes levande. Till skillnad 
från dessa åtnjöt de europeiska judarna, som

 huvudsakligen kom
 från 

Livorno och andra ham
nstäder i M

edelhavsom
rådet, i princip sam

m
a 

ställning och rättigheter som
 om

 de hade varit vilka andra europeiska 
handelsm

än som
 helst. 48

Båda grupperna av judar representerar i Reftelius syn en stor ekonom
isk och 

inform
ationsm

ässig resurs för den algeriska statsm
akten: de hade fam

ilje- 
och handelskontakter runt om

kring i Europa som
 gav dem

 inform
ation 

om
 politiska förvecklingar och förändringar på den internationella 

varum
arknaden. D

essutom
 kunde dejen beskatta de rikare judarna, som

 
ofta hade fram

gångsrika handelsföretag, då han behövde extraintäkter 
för att betala någon skuld. 49 På detta sätt fick turkarna, i relation till 
judarna, även representera en m

otpol till ett typiskt kännetecken för 
civilisation, näm

ligen rätten till privat egendom
, som

 var en central del 
i föreställningen om

 civilisationernas utveckling från naturtillståndet 
till det sam

tida europeiska läget. 50 D
å dejerna enväldigt konfiskerade 

egendom
 av sina undersåtar gjorde de sam

tidigt riket m
indre civiliserat 

i européernas ögon.

47  Reftelius (1737), 147, 155, 158.
48  Reftelius (1737),  143–144, 146.
49  Reftelius (1737), 144–146.
50  Th

om
son (1987), 95–96.



92
93

Våldets dragkam
p m

ellan städerna och landsbygden
Våldet i det algeriska riket fram

står i Reftelius fram
ställning klart som

 
rum

sligt betingat: om
råden kan delas in i säkra och osäkra för olika 

personer eller grupper. D
en klaraste skiljelinjen i detta hänseende är 

m
ellan det turkiska våldsm

onopolets utsträckning, det vill säga från 
garnisonerna och utåt, och de m

er eller m
indre självständiga om

rådena 
inom

 riket som
 kontrolleras av lokalbefolkningen. M

ed tanke på att 
R

eftelius betonar turkarnas över- och egenvälde då han diskuterar 
relationerna m

ellan dem
 och de övriga folkgrupperna inom

 riket är det 
något överraskande att han lyfter fram

 flera exem
pel som

 visar att det 
turkiska väldet ställvis vilar på en m

ycket svag grund och upprätthålls 
endast genom

 ett ständigt våldshot. Parallellt m
ed de turkiska försöken 

att kontrollera riket fanns grupper som
 m

er eller m
indre lyckat utm

anade 
dessa am

bitioner.

U
tm

aningen gentem
ot det turkiska våldsm

onopolet syns klarast i 
R

eftelius text då m
an betraktar de om

råden som
 uttryckligen inte 

har underkuvats av dejens styrkor. D
essa utm

aningar av den turkiska 
våldsapparaten skapar också en indelning i turkiskt kontrollerade, m

er 
eller m

indre stabila rum
 och farligare sådana där de lokala m

akthavarna 
(stam

herrarna, rövarcheferna och så vidare) dikterar levnadsförhållanden 
och uppehåller egna våldsm

onopol. Från detta kan m
an dra en parallell 

till de fruktans landskap som
 Tuan beskriver och städernas relation till 

resten av det algeriska riket. Ett exem
pel på dessa fruktans landskap i 

Reftelius fram
ställning är det algeriska rikets svårintagliga bergsom

råden, 
vars befolkning i sam

tida litteratur i vissa fall beskrivs som
 en typ av ädla 

vildar. U
nder 1700-talet ansåg vissa franska och engelska tänkare att 

bergsfolkens oberoende av och fiendskap m
ed turkarna skulle göra dem

 
till européernas naturliga bundsförvanter vid en m

ilitär konflikt m
ed 

A
lger, m

edan andra var av den åsikten att bergsfolken till sin natur var 
löm

ska, våldsam
m

a och på nästan alla sätt essentiellt olika européerna. 51

En analys av M
edelhavsom

rådets berg som
 ointagliga och därm

ed till en 
viss grad autonom

a om
råden m

öter vi även i Fernand Braudels klassiska 
verk M

edelhavet och m
edelhavsvärlden på Filip II:s tid. Braudel fram

för tesen 
att bergens svårtillgänglighet i regel inneburit att de som

 bosatt sig där 
kunnat undgå de om

kringliggande rikens styre, m
en sam

tidigt saknat 

51  Th
om

son (1987), 70, 108–109.

m
öjligheter att ta till sig sociala eller tekniska innovationer. 52 Reftelius 

presenterar två bergsriken där lokalbefolkningen var oberoende av dejens 
m

akt, Auraz och Labez, sam
t ett liknande om

råde vid nam
n Cuco, där 

invånarna dock var skattskyldiga åt dejen. K
abylerna, som

 bodde i trakten 
som

 Reftelius kallar Auraz, 53 beskriver han som
 krigiska och hotfulla 

gentem
ot den om

kringliggande befolkningen. D
e turkiska trupperna 

hade ingen m
öjlighet att underkuva dem

 på grund av det stora antal 
vapenföra krigare som

 kabylerna kunde ställa upp och de lättförsvarbara 
bergspassen som

 skyddade deras bosättningar. D
et sam

m
a gäller Labez-

bergens folk, som
 hade m

otsvarade väpnade styrkor och använde sig av sitt 
svårintagliga läge för att uppehålla ett oroligt jäm

viktsläge m
ellan dem

 
och den algeriska statsm

akten. R
iket Cuco beskrivs på ett liknande sätt, 

m
en detta rike hade, trots sitt goda läge och sina krigares tapperhet, slutit 

ett avtal m
ed dejen och betalade årlig skatt åt honom

 för att uppehålla 
freden. Till skillnad från turkarna, som

 tidvis kunde vara grym
m

a och 
despotiska, erbjöd dock dessa bergsbor ingen som

 helst säkerhet eller 
rättvisa åt främ

lingar. Enligt Reftelius visade de ingen nåd åt turkar eller 
kristna som

 ham
nade i deras våld och dödade dem

 i regel oberoende av 
någon m

öjlighet till friköpning eller försoning. 54

H
otet som

 bergsfolken utgjorde för europeiska resenärer understryks då 
Reftelius beskriver staden G

igeri. H
är var näm

ligen stadsborna beroende 
av bergsbornas beskydd snarare än den turkiska m

ilitärens, eftersom
 

bergsfolket var självständigt och utgjorde G
igeribornas huvudsakliga 

handelspartner. 55 Trots att R
eftelius vid flera tillfällen beskriver den 

algeriska regeringens despotism
 m

ed avsm
ak, fram

träder här sådana 
aspekter av den som

 är av klar nytta ur europeisk synvinkel, näm
ligen 

dess relativa pålitlighet och förutsägbarhet i diplom
atiska ärenden. 

Reftelius ger för handen att ett skeppsbrott vid kusten av detta om
råde 

var extrem
t olycksbådande, eftersom

 det innebar att m
an sannolikt 

aldrig blev friköpt utan snarare dödad av de nom
adiska m

orerna och 
araberna. D

ärem
ot kunde m

an i regel räkna sig säker till livet om
 m

an 
hittades av de statliga styrkorna:

52  Fernand Braudel, M
edelhavet och m

edelhavsvärlden på Filip II:s tid, övers. 
Ingvar Rydberg (Furulund 1997), 28–33.
53  En äldre form

 av nam
net på bergskedjan Aurés, en östlig förlängning av 

den del av Atlasbergen som
 ligger i Saharaöknen.

54  Reftelius (1737), 91–96.
55  Reftelius (1737), 83–87.
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D
erem

ot igen, om
 sådane skepp, som

 äro i förbund m
ed A

lgier, kom
m

a 
at lida skepsbrått på några andra platser Regeringen tilhörande, eller 
för storm

 och jagande av fienden, söka der sin säkerhet, de finna altid 
hielp och undsättning hos Befälhaw

aren, hw
arest de anlända, så fram

t 
icke, innan en sådan (antingen intet w

id hand eller afsides boende) 
får tidningar om

 dylikt, M
orerna hafw

a redan plundrat fartyget, då 
det är ganska sw

årt, at få rätt på dem
, efter de fara af och an i riket. 56

D
et krävdes inte heller svårtillgängliga bergstrakter för att grupper 

utanför städerna skulle kunna utm
ana den turkiska m

ilitärens m
akt och 

hota resenärer. Reftelius skriver såsom
 i förbifarten om

 en självständigt 
styrd slättm

ark, H
anghad eller A

ngad, där dejens beskydd för resande 
inte gällde. O

m
 m

an önskade resa igenom
 om

rådet skulle m
an därför 

vara försedd m
ed ett pass utfärdat av ledaren för de nom

ader som
 bodde 

i om
rådet: i annat fall blev m

an lätt off
er för araber som

 ”röfw
a och 

plundra de em
ellan Fez och Trem

esen resande.” 57 I detta sam
m

anhang 
ersatte nom

adchefens beskydd dejens beskydd m
ed m

ycket liknande 
förtecken: liksom

 de europeiska staterna m
åste betala för sina undersåtars 

säkerhet till havs och förse dem
 m

ed så kallade algeriska sjöpass, 58 m
åste 

undersåtarna själva betala för att ta sig igenom
 ett om

råde som
 endast 

form
ellt verkade tillhöra det algeriska riket.

Som
 vi tidigare konstaterat hörde en uppfattning om

 landsbygden som
 

en våldsam
 och prim

itiv plats m
er eller m

indre till det norm
ala inom

 
1700-talets europeiska diskussioner kring civilisation. D

etta reflekteras 
även i den betoning av städer och deras verksam

het, huvudsakligen handel 
och fungerande, eff

ektiv rättsskipning, som
 m

arkörer av civilisation som
 

går att m
ärka i såväl Reftelius som

 andra sam
tida författares texter. 59 

D
etta till trots är R

eftelius fram
ställning inte enkelspårig på denna 

punkt: turkarna, som
 kontrollerade och bebodde städerna, utpekas som

 
de m

est essentiellt grym
m

a och brutala, m
edan m

orerna och araberna 
som

 helhet snarare fram
står som

 berättigat häm
ndlystna för sitt förlorade 

hem
lands skull. 60

D
e turkiska garnisonerna fram

träder i Reftelius text som
 m

arkörer för 
både säkerhet och våldshot för lokalbefolkningen. För den fast bosatta 

56  Reftelius (1737),  87.
57  Reftelius (1737),  104.
58  Ö

stlund (2014), 41.
59  Th

om
son (1987), 100–102.

60  Reftelius (1737), 131–132.

stadsbefolkningen var forten och soldaterna skyddande elem
ent, m

edan 
de snarare var en utm

aning och ett hot för de m
er nom

adiska grupperna 
i riket. Till exem

pel i M
esila fungerade den turkiska garnisonen som

 ett 
skydd m

ot de hotfulla araberna på den kringliggande landsbygden, likaså 
beskyddades M

eliana och Constantine av befästningsverk och garnisoner 
som

 försäkrade dessa orters välstånd. 61 D
ärem

ot näm
ner Reftelius att de 

nom
adiska m

orerna aldrig vågade arrendera odlingsm
ark där turkiska 

trupper befann sig i närheten. U
tgående från Reftelius beskrivning var 

deras fruktan berättigad, eftersom
 turkarna bland annat rutinm

ässigt 
våldförde sig på de m

oriska kvinnor som
 de m

ötte då de rörde sig på 
landsbygden. 62 D

en avgörande skillnaden ur Reftelius och de europeiska 
tänkarnas synvinkel var att turkarna huvudsakligen utgjorde ett hot 
gentem

ot lokalbefolkningen och gick att göra bindande avtal m
ed, m

edan 
lokalbefolkningens våldsanvändning till en större grad fram

stod som
 

okontrollerbar. D
e algeriska turkarna m

å vara lata och grym
m

a, m
en 

till skillnad från de nom
adiska grupperna presenterar R

eftelius dem
 

inte som
 ett hot m

ot europeiska besökare eller resenärer. Städerna är 
inte fullt civiliserade städer, m

en de är inte heller fruktans landskap likt 
den algeriska landsbygden.

Européerna som
 utsatt m

inoritet och förkolonisatörer
H

andel är det verksam
hetsom

råde som
 är kännetecknande för de fria 

européerna i Reftelius fram
ställning. D

en europeiska närvaron är således 
koncentrerad till kustlinjen och även där till m

ycket avgränsade om
råden. 

Reftelius påpekar att antalet kristna handelsm
än är lågt. D

etta beror 
delvis på rikets svaga kom

m
ers, m

en även på att judarna har lagt beslag 
på nyckelpositioner inom

 näringslivet och att det således inte finns m
ånga 

nischer som
 européerna kan fylla. 63 D

en del av verket som
 är tillägnat de 

kristna i det algeriska riket handlar huvudsakligen om
 kristna slavar och 

islam
iska slavhandelsprinciper. 64 Trots detta dyker fria européer upp i 

beskrivningar av det algeriska rikets organisering, alltid som
 undantag 

och oftast i m
erkantila sam

m
anhang.

D
en kända genuesiska handelsfam

iljen Lom
ellini rapporteras ha en 

befästning och en korallfiskeham
n på ön Tabarca. D

etta är dock inte något 

61  Reftelius (1737), 71, 88, 103.
62  Reftelius (1737), 114, 121.
63  Reftelius (1737), 175.
64  För en ingående beskrivning av Reftelius syn på slaveriet i A

lger, se 
Ö

stlund (2014), 271–275.
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som
 de skulle kunna tvinga fram

 genom
 egen m

ilitär eller ekonom
isk m

akt: 
tribut betalas till både A

lger och Tunis för rätten att idka korallfiske och 
-handel. Som

 exem
pel på europeiska bosättningar som

 inte anpassade sig 
till de algeriska m

aktförhållanden eller tilläts kvarbli, näm
ner Reftelius 

ruinerna av en bosättning vid nam
n Succaicada, där genuesiska köpm

än 
tidigare haft en befäst handelsplats, sam

t staden G
igeri, där det franska 

handelskom
paniet bortdrevs av lokalbefolkningen som

 hade den m
ilitära 

m
akten i om

rådet. 65

D
et till synes m

est fram
gångsrika europeiska handelsföretaget som

 
Reftelius beskriver är det franska handelskom

paniet, Com
pagnie Royal 

du Cap N
egre, som

 upprätthöll en korallfiskepost i staden Calle m
ed av 

dejen utdelad m
onopol på all export av algeriska produkter från den 

östra delen av den algeriska kusten till Frankrike. I och m
ed handels- och 

försörjningsm
öjligheterna hade den franska befolkningen i Calle vuxit till 

över 400 personer. D
enna bestående bosättning och handelsverksam

het 
var dock m

öjlig endast m
ed dejens uttryckliga tillstånd och beskydd, något 

som
 gjorde sig påm

int i handelsutpostens turbulenta och våldsam
m

a 
förflutna: bosättningen hade näm

ligen helt utplånats vid ett tidigare 
fredsbrott m

ellan A
lger och Frankrike. V

id detta tillfälle hade de 600 
franska undersåtar som

 då bebodde platsen förslavats av dejen. 66

D
ejen och den turkiska statsm

akten var inte heller den enda m
aktfaktorn 

som
 kunde erbjuda beskydd åt européer i det algeriska riket. Staden 

Collo beskrivs av Reftelius som
 en plats där kristna drev handel redan 

innan staden befästes av turkarna. U
nder den tidigare perioden hade 

överenskom
m

elser gjorts m
ed de tidigare näm

nda bergsfolkens ledare 
för att européer skulle få bosätta sig och handla m

ed lokalbefolkningen. 
Sedan staden kom

 under statsm
aktens kontroll hade det franska 

handelskom
paniet haft en agent på plats för att fortsätta m

ed sam
m

a 
verksam

het. 67 Reftelius går inte in på detaljerna kring sam
arbetets och 

handelsrättigheternas villkor, m
en av allt att döm

a var detta ett exem
pel 

på de fördelaktiga handelsförhållanden som
 Frankrike (och även England) 

åstadkom
 i N

ordafrika genom
 sina fredsavtal m

ed Tunis, A
lger och 

Tripoli. I det om
råde som

 kontrollerades av Tunis lyckades Com
pagnie 

Royal du Cap N
egre m

ed att upprätta ett system
 där representanter för 

handelskom
paniet köpte upp landsbygdssam

hällens skördar ett år i förväg 

65  Reftelius (1737), 80–81, 88–89.
66  Reftelius (1737), 75–79.
67  Reftelius (1737), 90.

och skapade på så sätt ett fortlöpande beroendeförhållande. 68 Exem
plen 

kom
m

er förvisso inte från det algeriska riket, utan från det närliggande 
tunisiska, m

en sannolikheten är stor att liknande överenskom
m

elser 
gjordes även m

ed algeriska lokalsam
hällen.

D
et väsentliga i dessa exem

pel av europeisk närvaro är att européerna, 
i detta fall fransm

ännen och genueserna, tilläts uppehålla en närvaro i 
om

rådet och förstärka drivandet av europeiska ekonom
iska intressen inom

 
det algeriska riket. O

m
 m

an följer H
unters schem

a för den nordafrikanska 
kolonialiseringens försteg passar den franska och genuesiska verksam

heten 
väl in på hans utgångspunkter: europeiska representanter fanns på plats, 
skapade nya handelsstrukturer och öppnade de algeriska m

arknaderna 
till Europa på sina egna villkor. D

etta var inte något som
 de kunde göra 

som
 dem

 behagade, m
en de m

akthavande dejerna tillät olika europeiska 
aktörer göra dessa förändringar i det algeriska ekonom

iska system
et 

under 1700-talet.

Avslutande refl
ektioner

I denna text har jag, utgående från två teoretiska utgångspunkter, beskrivit 
och analyserat en sam

tida källa om
 1700-talets A

lger, det första bandet 
av konsulatssekreteraren Carl Reftelius tvåbandsverk H

istorisk och politisk 
beskrifning, öfw

er riket och staden Algier, ifrån år 1516 til och m
ed år 1732. 

D
en första av utgångspunkterna är de säkra och osäkra, civiliserade och 

ociviliserade rum
m

en i det algeriska riket ur ett europeiskt perspektiv, 
m

edan den andra är det så kallade europeiska öppnandet av N
ordafrika 

under 1700-talet, huvudsakligen i form
en av europeisk handelsintegration 

som
 ett förspel till koloniseringen som

 ägde rum
 under 1800-talet.

D
et råder ingen tvekan om

 att den algeriska statens våldsm
onopol inte 

var ett system
 som

 R
eftelius eller andra sam

tida europeiska tänkare 
skulle ha haft fullt förtroende för. Trots att den etniskt turkiska m

ilitären 
kontrollerade städerna och deras om

edelbara om
nejd, fram

står flera 
om

råden i Reftelius beskrivning som
 självständiga tack vare deras m

ilitära 
kapacitet. D

etta skapade om
råden präglade av osäkerhet och fruktan 

för såväl den turkiska överheten, som
 oroade sig för nom

aders anfall 
gentem

ot deras m
aktstruktur, som

 även för europeiska besökare som
 

reste utanför A
lger och de andra större städerna. Sam

tidigt förknippas 
denna osäkerhet im

plicit m
ed en lägre grad av civilisation än den sam

tidigt 
rådande europeiska, eftersom

 landsbygdens våld personifieras i den 

68  H
unter (1999), 6–8.
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blodtörstiga och hatfyllda nom
aden. Som

 helhet kan Reftelius N
ordafrika 

beskrivas som
 ett antal kontrollerade, till en viss grad civiliserade städer 

som
 belägras av ett land och en befolkning som

 är hotfull och m
otvilligt 

underkastad.

D
et andra teoretiska spåret gav fåordiga m

en förväntade resultat i enlighet 
m

ed F. Robert H
unters hypotes om

 europeisk närvaro och aktivitet i 
1600- och 1700-talens osm

anska N
ordafrika. R

eftelius lägger fokus 
på det som

 han ser som
 landets ursprungsbefolkning, vilket innebär 

att den franska och genuesiska handelsverksam
heten inte diskuteras 

närm
are i hans verk. Trots detta presenteras några sam

m
anhang där 

europeiska, och speciellt franska, aktörer har lyckats m
ed att etablera en 

handelsprivilegierad närvaro på vissa orter i riket. D
etaljerna om

 dessa är 
knappa, m

en de kännetecken som
 Reftelius beskriver; kapacitet till någon 

grad av m
ilitärt försvar, rätt till handelsm

onopol m
ed lokalbefolkningen 

och utnyttjande av nordafrikanska naturresurser, passar alla in på de 
förskeden av kolonisering som

 H
unter beskriver. D

et franska intresset 
för A

lger som
 kulm

inerade i erövringen år 1830 och den därpå följande 
koloniseringen fanns även under 1700-talet, m

en under den studerade 
perioden låg besluten gällande den franska närvaron i riket så gott som

 
helt i den algeriska regeringens händer.

Reftelius beskrivning av A
lger skrevs under en tid då Barbareskstaterna 

fortfarande utgjorde ett reellt hot gentem
ot svensk och övrig europeisk 

sjöfart i M
edelhavsom

rådet. Även då fredsavtal var i kraft m
ed 

Barbareskstaterna var N
ordafrikas kust ett potentiellt hotfullt om

råde 
för svenska sjöfarare, ett slags fruktans landskap där en trygg och bekant 
ordning inte var rådande. D

et var dock inte en hom
ogen och alltigenom

 
ogenom

tränglig farozon: m
öjligheter till ekonom

isk fram
gång lockade 

européer till att bosätta sig i om
rådet m

ed varierande utgång. För Reftelius, 
som

 hade vistats i landet i knappa två år, verkar det upplevda hotet 
ha befunnit sig m

ellan sådana rum
 som

 kontrollerades av turkar eller 
européer. I en situation där avtal kunde ingås m

ed dejen och hans regering, 
och hotet av slaveri i den algeriska kaparflottan därm

ed kunde skingras, 
blev fruktans landskap de isolerade och avlägsna om

råden dit varken 
turkarnas eller européernas m

akt sträckte sig: landsvägarna, kusternas 
skeppsbrottshotande grund och de självständiga och svårtillgängliga 
bergen.
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”W
e w

ant Educated Fantis, not europeanised natives” 
 Euroafrikaner i G

uldkustens urbana rum

Patrik H
ettula

I could not but adm
ire the vastness and the barbarous splendour of 

the houses, built by resident in the days before steam
ers, w

hen m
en 

expended hundreds, w
hereas they now

 grudge a "flim
sy." Th

ey rem
inded 

m
e of R

ichard Lander's description of M
r. H

utchinson's style of living at 
A

nnam
aboo, --"H

is silken banners, his turreted castle, and his devoted 
vassals recalling, the m

anners and w
ay of life of an old English baron." 

O
ne stone pile, "G

othic H
all," built by M

r. H
utton w

ould be considered 
a handsom

e residence even near London. Th
e tw

o stags on the colum
ns 

flanking the gate, and w
earing crow

ns around their necks, are in the 
style of a certain tall house near R

otten R
ow

, in the palm
y days of 

those honoured anim
als. 1

D
enna beskrivning av de brittiska kvarteren i Cape Coast på brittiska 

G
uldkusten gavs av den beröm

da viktorianska upptäcktsresanden och 
författaren Sir R

ichard Burton i slutet av 1850-talet. På hans prom
enad 

genom
 staden iakttog han det som

 jag kallar för det euroafrikanska urbana 
rum

m
et. Ett hybridiserat rum

 m
ed inneboende m

aktm
anifestationer 

som
 utvecklats parallellt m

ed kolonins am
bivalenta förhållande till de 

olika m
aktparterna.

U
ppkom

sten av ett sam
hälle

Personerna H
utchinson och H

utton som
 Burton om

näm
ner var inte 

typiska britter bosatta på G
uldkusten i A

frika, utan m
edlem

m
ar av ett 

hybridiserat sam
hälle som

 hade uppkom
m

it som
 resultat av sekellånga 

kontakter m
ellan européer och afrikaner. R

edan när de inledande 
handelskontakterna etablerades m

ellan dessa parter utbyttes m
er än bara 

varor och handslag. Bland annat danska och holländska m
än uppm

untrades 
att ingå cassare-äktenskap m

ed lokala kvinnor. 2 Pernille Ipsen hävdar 
att denna strategi gynnade båda parterna eftersom

 kvinnorna kunde 
fortsätta leva relativt oförändrat i sina barndom

shem
 och idka egen handel 

(vilket var en vanligt förekom
m

ande biinkom
st för kvinnorna). M

ännen 
å sin sida fick en partner som

 underrättade dem
 om

 lokala traditioner, 

1  R
ichard Francis Burton, W

anderings in Est Africa from
 Liverpool ti Fernando 

Po (London 1863), 93.
2  Cassare eller casarre kom

m
er från det portugisiska ordet casar och betyder 

gifterm
ål. D

et användes av portugiserna som
 benäm

ning för de tillfälliga 
gifterm

ålen som
 knöts m

ellan européer och afrikaner. 
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hjälpte till m
ed m

at och hushåll sam
t bidrog till att upprätthålla goda 

handelskontakter. D
en stora dödligheten på kusten ledde även till att 

m
ännen sökte sig till kvinnorna för tröst och om

sorg när sjukdom
ar bröt 

ut. Casarre-äktenskapet blev således en försäkring för europeiska m
än 

och garanterade att G
uldkustkontakterna kunde upprätthållas trots det 

långa avståndet m
ellan handelsnoderna. 3

Flera generationer av ättlingar föddes inom
 Cassare-äktenskap och dessa 

är i fokus i m
in undersökning. Avkom

lingarna, som
 det hänvisas till i äldre 

källor, brukade kallas för m
ulatter och om

händertogs ofta av européerna, 
som

 verkade visa ett visst intresse för barnens fram
tid. N

ørregård skriver 
att danskarna inte ville se m

ulattbarnen leva precis som
 "the natives.” 

D
ärför inrättade de en skola för dem

 vid fortet Christiansborg 1722. 4 
D

essutom
 uppkom

 ett system
 bland både holländare och danskar där 

m
an betalade en sum

m
a till en m

ulattkassa för att försörja de barn som
 

stannade kvar på kusten när det var dags för fäderna att återvända till 
Europa. 5 M

ulatterna ökade i antal under flera generationer och skapade 
egna sam

hällen längs G
uldkusten. Eftersom

 m
ånga ärvt sina europeiska 

fäders handelshus och fått en högre, europeisk utbildning utvecklades 
en euroafrikansk utbildad elit eller borgararistokrati. D

enna elit var 
som

 grupp en iögonfallande aktör i relationerna m
ellan européer och 

3  Pernille Ipsen, D
aughters of the Trade: Atlantic Slavers and Interracial 

M
arriage on the G

old Coast (Philadelphia 2015), 22–24; G
eorg N

ørregård, 
D

anish Settlem
ents in W

est Africa 1658–1850 (Boston 1966), 166.
4  Edw

ard Carstensen, Closing the Books. G
overnor Edw

ard Carstensen on 
D

anish G
uinea 1842–50, Tove Storsveen (red.) (A

ccra 2010), 36; N
ørregård 

(1966), 167.
5  N

atalie Everts, ’Incorporating Euro-A
fricans in A

kan lineages and a 
m

odest developm
ent tow

ards a Euro-A
frican identity in eighteen century 

Elm
ina’ i Transactions of the H

istorical Society of G
hana N

ew
 Series, nr. 14 

(2012), 92; Christopher R
. D

eCorse, ’Culture contact, continuity, and change 
on the G

old Coast, A
D

 1400–1900’ i Th
e African Archeological Review

 10 (1992), 
173; N

ørregård (1966), 167. 

västafrikanska folk. Jag hävdar att de hade ett stort sym
boliskt kapital 6 

och inflytande i skapandet av det urbana rum
m

et i G
uldkuststäder.

A
ccra och C

ape Coast var under den brittiska kolonialtiden starkt 
påverkade av en växande brittisk närvaro och tilltagande im

perialistisk 
kolonialpolitik. 7 Städerna hade ändå upplevt decennier av relativt fri 
sam

varo m
ellan européer och afrikaner, vilket också avspeglades genom

 
de olika kulturella inriktningarna och stilarna som

 gick att finna i 
arkitekturen och det urbana utseendet. Jag kom

m
er att göra en kort 

utredning av den euroafrikanska sociala sam
m

ansättningen för att 
sedan beskriva de euroafrikanska rum

m
en i G

uldkuststäderna. D
et som

 
kom

m
er att fram

stå som
 någon form

 av röd tråd i m
in fram

läggning 
är hur hybriditet uttrycktes och användes av euroafrikanerna som

 en 
dynam

isk m
akt m

ed vilken de kunde orientera sig ut ur svåra och konstant 
föränderliga förhållanden på G

uldkusten.

Vem
 kunde identifi

era sig som
 euroafrikan?

D
en ghanesiska historieskrivn

ingen har i stort sätt förbisett 
euroafrikanernas stora betydelse för G

uldkusten. H
istorikernas fokus 

på den nationalistiska rörelsen efter andra världskriget har lett till att de 
m

er eller m
indre har m

issat händelserna på 1800-talet som
 lade grunden 

för den nationella väckelsen. I slutet av 1800-talet spred sig en rörelse 
som

 av européer kom
 att kallas "G

one Fantee.” 8  Rörelsens budskap var 
att G

uldkusten hade förvandlats till en koloni av historie-, kultur-, och 
traditionsberövade invånare som

 efterapade britter utan att för den delen 

6  Sym
boliskt kapital hänvisar till Bourdieus begrepp sym

bolic capital, som
 

han beskriver som
 en del av en anhopning av kapitalform

er hos speciellt 
fram

stående personer i ett sam
hälle: ”[---] the accum

ulation of econom
ic 

capital m
erges w

ith the accum
ulation of sym

bolic capital, that is, w
ith the 

acquisition of a reputation for com
petence and an im

age of respectability 
and honourability that are easily converted into political positions as a local 
or national notable. It is therefore understandable that they should identify 
w

ith the established (m
oral) order to w

hich they m
ake daily contributions, of 

w
hich their political positions and actions, or the declarations of the national 

m
edical association, are only the m

ost visible form
.” Se Pierre Bourdieu, 

D
istinction: A Social Critique of the Judgem

ent of Taste (Cam
bridge 1984), 291.

7  Britterna grundade kolonin 1874, m
en redan 1844 undertecknades ett 

traktat m
ed lokala afrikanska hövdingar på G

uldkusten som
 gav britterna 

befogenheter och jurisdiktionsrätt gentem
ot att de garanterade hövdingarna 

sitt beskydd. Se D
avid K

im
ble, A Political H

istory of G
hana 1850–1928 (O

xford 
1963), 194.
8  A

du Boahen, M
fantsipim

 and the m
aking of G

hana (A
ccra 1996), 61.
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bli betraktade som
 värdiga brittiska m

edborgare. M
otreaktionen, såsom

 
den representerades av rörelsen, strävade efter ett återupptagande av 
och återgång till ett tidigare afrikanskt sam

hällstillstånd. I praktiken 
betydde detta att brittiska influenser skulle överges och ersättas av 
afrikanska. D

e ledande personerna bakom
 denna rörelse hörde till den 

euroafrikanska eliten. 9

Innan denna vändning kom
 hade befolkningen på G

uldkusten, 
representerade här främ

st av euroafrikanerna, anam
m

at europeiska 
varor, kläder och m

ode. D
e hade fascinerat sig av europeisk teater, 

m
usik och sport sam

t följt m
ed nyheterna som

 följde m
ed skeppen från 

västvärlden. D
e var hänförda av allt som

 kunde anses vara väsentligt i 
den europeiska identiteten. Euroafrikanerna hade varit privilegierade i 
detta avseende eftersom

 de hade haft pengar och m
öjlighet att resa till 

Europa. Resornas m
ål var främ

st att ge dem
 en utbildning, m

en under 
vistelserna fick de också personligen erfara allt det som

 bara existerade i 
fantasier hos dem

 som
 stannade på G

uldkusten. Ju högre upp i hierarkin 
bland den euroafrikanska eliten de befann sig, desto viktigare blev det 
att utrycka sin sociala position genom

 europeisk klädsel och europeiskt 
uppträdande. D

e euroafrikanska personerna urskiljde sig därför m
ärkbart 

från den övriga befolkningen på G
uldkusten. 10

Ipsen har tolkat att de danskafrikanska individerna under slaveritiden ville 
utm

ärka sig genom
 europeiska kläder, sm

ycken och andra sym
boler i syfte 

att särskilja sig från de afrikaner som
 kunde förslavas. D

etta påstående 
verkar vara en tolkning som

 inte baserar sig på direkta källor, utan m
era 

på forskarens egna antaganden. En kritik m
ot detta påstående är att de 

euroafrikanska individerna inte behövde göra sådana ansträngningar 
för att gardera sig m

ot slavkapare. Ipsen näm
ner själv ett fall där en 

m
ulattpojke till en kvinnlig fortslav på det danska fortet Christiansborg 

blev befriad från slaveriet:

[Th
e] said m

ulatto boy child, though he is born by a slave, w
ill be free 

from
 being a com

pany slave, since he, w
ho is a m

ulatto and consequently 
should be incorporated in the C

hristian congregation, cannot be 

9  Boahen (1996) näm
ner tre viktiga euroafrikaner som

 upphovsm
än till 

rörelsen, näm
ligen W

.E. Pietersen, J.P. Brow
n och John M

ensah Sarbah, s. 61.
10  Iakttagelser om

 euroafrikanerna som
 en distinkt grupp på G

uldkusten 
gjordes i flera sam

tida reseberättelser, t.ex. Röm
er, Reliable Account of the 

Coast of G
uinea, 56–58, 185; M

onrad, A D
escription of the G

uinea Coast and its 
Inhabitants (1805–1809), 183.

ordered to be a slave. 11

D
en här incidenten (daterad till 1770) pekar enligt m

ig på ett slaverisam
hälle 

där euroafrikanerna särskiljde sig från övriga afrikaner tack vare sin 
hudfärg eller etniska blandning. Europeiska m

arkörer, till exem
pel som

 
kläder och bruksvaror, räddade inte m

ulattpojken från ett öde som
 fortslav 

 – det var hans utseende och härkom
st som

 gjorde det. D
et ansågs helt 

enkelt om
oraliskt och okristet att låta ett sådant barn bli upphandlat på 

slavm
arknaden. N

atalie Everts hävdar också att holländare per praxis 
avstod från att sälja barn m

ed europeiskt blod över A
tlanten. 12 M

in 
tes är alltså att hudfärgen och den europeiska fam

iljekopplingen sågs 
som

 en tillräcklig garanti för att undvika hotet att bli såld som
 slav på 

slavm
arknaden. D

ärem
ot kan euroafrikanernas försök att utm

ärka sig i 
sam

hället ses som
 ett sätt att etablera sig inom

 den sociala hierarkin. Ett 
m

ulattbarn till en fortslav utan släktskap i den närliggande byn kunde 
näm

ligen fortsätta leva i en underordnad position till lokalsam
hället. Till 

exem
pel i den holländska garnisonen vid Elm

ina år 1773 var m
ajoriteten 

av soldaterna euroafrikaner "w
ho had a rem

arkably low
 social status 

in tow
n." 13 Everts m

enar att detta avspeglar den stora betydelsen som
 

blodsband i lokalsam
hället hade för sociala positioner åtm

instone fram
 

till början av 1800-talet.

Avskaff
andet av slaveriet på G

uldkusten började m
ed danskarnas 

förordning 1803, sedan britternas 1807 och till sist holländarnas 
1814. D

et dröjde ändå fram
 till cirka 1860-talet innan det inhem

ska 
slaveriet ebbade ut. Avskaff

andet innebar också en stor vändpunkt 
för sociala strukturer på G

uldkusten. D
en dom

inerande handeln m
ed 

slavar ersattes m
ed varuprodukter, vilket skapade stora ekonom

iska 
m

öjligheter för euroafrikaner som
 ärvt handelshus grundade av sina 

europeiska stam
fäder. 14 D

är det tidigare varit européer som
 ansvarat för 

att förse sina m
ulattbarn och deras fam

iljer m
ed m

edel som
 placerade 

dem
 i välbärgade positioner i G

uldkustsam
hället, så kunde nu allt 

fler euroafrikanska fam
iljer förse sig själva m

ed dessa m
edel under 

1800-talet. D
en förm

ögenhet som
 förvärvades i början av 1800-talet 

började placeras strategiskt inom
 fam

iljerna för att stärka en social 

11  Pernille Ipsen, ’’Th
e Christened M

ulatresses’: Euro-A
frican Fam

ilies in a 
Slave-Trading Tow

n,’ i Th
e W

illiam
 and M

ary Q
uarterly 70, nr. 2 (2013), 385.

12  Everts (2012), 92 se not 38.
13  Everts (2012), 91.
14  A

du Boahen, G
hana: evolution and change in the nineteenth and tw

entieth 
centuries (London 1975), 91.
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särställning. Robert H
utchison är ett exem

pel på en sådan person som
 i 

m
itten av 1800-talet hade lyckats positionera sig i G

uldkustsam
hällets 

aristokrati tack vare sin fam
iljehistoria. H

ans far W
illiam

 var en skotte 
som

 hade arbetat som
 brittisk offi

cer och senare som
 handelsm

an 
på G

uldkusten. R
obert utbildade sig i Storbritannien, återvände till 

G
uldkusten på 1840-talet och bedrev sedan fram

gångsrik handel m
ed 

palm
olja. På 1850-talet var han en anm

ärkningsvärd m
an i Cape Coast 

i och m
ed sin roll som

 borgm
ästare och en av de första m

edlem
m

arna i 
stadens kom

m
unfullm

äktige (M
unicipal Council). Förutom

 det var han 
även inoffi

ciell m
edlem

 i det lagstiftande rådet (Legislative Council) på 
G

uldkusten sam
t fredsdom

are och dom
are i högre dom

stolen i Cape 
Coast. H

an m
edverkade även i etablerandet av den första frim

urarlogen 
i Västafrika 1858. 15 Roberts historia bör dock inte uppfattas som

 unik 
för den euroafrikanska eliten under sam

m
a tidsperiod.

D
e m

arkörer som
 "G

one Fantee"-rörelsen senare försökte m
otarbeta 

började anam
m

as under denna period. D
en utländska utbildningen var 

inte längre beroende av den europeiska faderns ekonom
i och välvilja, utan 

nu kunde alla m
ed pengar skicka sina barn till Europa för att studera. 

D
etta ledde så sm

åningom
 till fram

växten av den utbildade euroafrikanska 
intelligentian som

 britterna kom
 att hänvisa kontinuerligt till i sina 

rapporter från G
uldkusten.

U
tbildningen hade alltid spelat en avgörande roll för den sociala ställningen 

i européernas ögon och i det euroafrikanska sam
hället. M

ed en bra 
utbildning kunde även infödda afrikaner avancera i social rang och bli 
upptagna i den europeiska gem

enskapen. C.C. Reindorf ger belägg för 
detta i sin bok om

 G
uldkusten och A

shantifolkets historia från 1895, 
där han beskriver Frederick N

oi D
ow

uona som
 en m

an m
ed tudelade 

lojalitetsband. Å ena sidan var N
oi D

ow
uona en infödd afrikansk prins 

m
ed hög social rang i det lokala sam

hället. Å andra sidan hade han också 
på danskarnas bevåg blivit utbildad och döpt i K

öpenham
n. N

är han 
återvände till danska G

uldkusten 1828 arbetade han länge som
 tolk och 

lärare hos danskarna tills han på 1840-talet blev erbjuden en m
öjlighet 

att efterträda hövdingen, m
antse, i A

ccras danska stadsdel O
su. På 

grund av sin kristna tro avböjde han sig positionen och råkade därför i 
onåd m

ed de äldre m
akthavarna i byn, som

 tvingade honom
 att flytta 

15  M
ichel R

. D
oortm

ont, ’Producing a Received V
iew

 of G
old Coast 

Elite Society? C.F. H
utchison’s Pen Pictures of M

odern Africans and African 
Celebrities,’ i H

istory in Africa Vol 33 (2006), 479.

ut till landsbygden. 16 Efter att danskarna sålt sina fort och besittningar 
på G

uldkusten till britterna 1850 skedde en turbulent upptrappning 
m

ellan lokalbefolkningen och britterna. U
pptrappningen resulterade i en 

beväpnad afrikansk revolt som
 slutligen slogs våldsam

t ner genom
 brittiskt 

bom
bardem

ang av staden O
su. I förhandlingarna m

ellan lokalbefolkningen 
och de brittiska offi

cerarna försökte N
oi D

ow
uona göra ett inhopp som

 
fredsförm

edlare, m
en byledningen förhindrade honom

 från att utföra 
detta. 17 Efter bom

bardem
anget och lokalbefolkningens nederlag blev 

hans roll som
 neutral viktig, och m

ed britternas stöd blev han tillsatt som
 

m
antse i O

su. N
oi D

ow
uona krävde ändå att få vissa eftergifter gällande 

sin religion och rätt att bära europeiska kläder. 18

N
oi D

ow
uona var tudelad m

ellan det lokala afrikanska och det europeiska 
sam

hället m
en kunde kom

binera båda eftersom
 portarna till de höga 

positionerna i det traditionella sam
hället var öppna. Européerna kunde 

därtill förstå hans strävan att efterlikna dem
, eftersom

 det fanns en lång 
tradition av det på G

uldkusten. D
essutom

 hade de erfarenheter av sam
m

a 
strävan hos m

ulatter och i andra kustsam
hällen. För euroafrikanerna 

blev avanceringsm
öjligheterna i det lokala sam

hället allt svårare under 
1800-talet, vilket ledde till att de istället eftersträvade avancem

ang 
i det europeiska sam

hället. U
tbildning och förm

ögenhet ansågs bana 
vägen för detta, m

en även ett tätt sam
arbete m

ed de lokala europeiska 
aktörerna var nödvändigt.

I m
itten av 1800-talet, i sam

band m
ed att britterna började stärka sin 

position i Västafrika, hade ett delm
ål uppnåtts bland den utbildade 

euroafrikanska intelligentian. D
e hade lyckats etablera sig i britternas 

kolonialtjänst som
 oersättliga offi

cerare och m
yndighetsm

än. D
et tydligaste 

beviset på detta kom
 i sam

band m
ed att guvernör Sir W

illiam
 W

inniett dog 
i decem

ber 1850. D
å tillsattes den euroafrikanska kom

m
endanten Jam

es 
Bannerm

an som
 tillförordnad guvernör över G

uldkusten. U
tnäm

nandet 
till tjänstgörande guvernör fick stort stöd bland hans kolleger och lokala 
handelsm

än, m
en om

intetgjordes av utrikesm
inistern Earl G

rey (Secretary 

16  John Parker, ’M
ankraloi, m

erchants and m
ulattos’ i Paul Jenkins (red.), 

Th
e recovery of the W

est African Past: African pastors and African history in the 
N

ineteenth century; C.C. Reindorf &
 Sam

uel Johnson (Basel 2000a), 39.
17  Carl Christian Reindorf, Th

e H
istory of the G

old Coast and Ashanti, based 
on traditions and historical facts, com

prising a period of m
ore than three centuries 

from
 about 1500 to 1860 (A

ccra 1895), 334–335.
18  Parker (2000a), 40.
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of State) i London. 19 Trots det behandlades utbildade euroafrikaner i stort 
sätt som

 jäm
likar när det gällde tjänster och tillsättningar på 1850-talet. 

Bland annat guvernören Stephen H
ill, som

 efterträdde Bannerm
an, 

utnäm
nde tolv nya fredsdom

are av vilka hälften var euroafrikaner. 20 
D

enna storhetstid varade bara fram
 till ungefär m

itten av 1860-talet, 
då nya idéer om

 kolonisering och im
periebyggande tog över.

D
et var m

ot bakgrunden av euroafrikanernas anglofila storhetstid som
 

m
otreaktionerna från den utbildade intelligentian började uppstå. I en 

insändare i tidningen G
old Coast Echo i novem

ber 1888 m
ed titeln "N

o 
pseudo-Englishm

en" kritiserade Kw
am

ina Taw
iah sina afrikanska och 

euroafrikanska landsm
än för att ha övergett sin kultur och identitet för 

en efterapad brittisk version. Taw
iah befarade att problem

et kunde leda 
till en total kollaps av det afrikanska sam

hället: "[T]he fact is w
e have 

been born and bred Pseudo Englishm
en, and the result w

ill soon be the 
entire loss of race characteristics. Th

is is a serious m
atter." 21 Frågan är om

 
kritiken m

ot detta skulle ha uppdagats om
 inte britterna skulle ha slutat 

sam
arbeta m

ed den euroafrikanska eliten? M
ichael Crow

der har tolkat 
kritiken som

 en uttalad frustration och besvikelse m
ot den koloniala 

ledningen, i synnerhet som
 det indirekta styret ödelade decennier av 

utveckling och m
odernisering på G

uldkusten: 

Th
e British conceived eventual self-governm

ent not in term
s of 

dem
ocratically elected representation in a central parliam

ent, but 
through delegation by the native authorities of representatives, usually 
chiefs, to a central political organism

. Indirect rule seem
ed designed 

to exclude the educated elite from
 an eff

ective national role, and 
w

as therefore seen as an agency of reaction against the forces of 
m

odernisation w
hich colonial exploitation had stim

ulated. 22

Euroafrikanerna som
 hade lett m

oderniseringsutvecklingen åtsidosattes 
av detta sätt att styra indirekt genom

 att ge lokala ledare och hövdingar 
m

aktbefogenheter. D
et indirekta styret väckte en hel del m

oraliska och 
etiska frågor även bland vissa britter som

 tidigare understrukit deras 
civiliserande och m

oderniserande uppgift i kolonierna. R
attray uttryckte 

detta som
 att "w

e are destroying the very foundation upon w
hich the 

19  K
im

ble (1963), 65.
20  K

im
ble (1963), 66.

21  G
old Coast Echo 19.11.1888.

22  M
ichael Crow

der, W
est Africa U

nder Colonial Rule (London 1968), 213.

structure w
e are striving to perpetuate stands." 23

 U
tvecklingen som

 ledde till det indirekta styret kan ses som
 stegvisa 

åtgärder att m
inim

era det euroafrikanska inflytandet. D
etta orsakade 

en stor frustration hos den euroafrikanska eliten som
 hade visionen 

om
 att en dag ersätta det vita, brittiska kolonialstyret på G

uldkusten. 
V

isionen baserade sig på en konkret avsikt som
 britterna hade uttalat i 

m
itten av 1860-talet om

 att avlägsna sig från G
uldkusten. D

enna avsikt 
form

ulerades i en rapport av ”Th
e Select Com

m
ittee of 1865” som

 avrådde 
Storbritannien från vidare expansion i Västafrika. Istället skulle alla 
kolonier förutom

 eventuellt Sierra Leone överges. 24 R
eaktionerna på 

rapporten var nästintill dram
atiska och avgörande för utvecklingen i 

slutet av 1860- och början av 1870-talet. U
tbildade afrikaner började 

debattera alternativa styrelseskick på G
uldkusten om

edelbart efter att 
rapporten hade publicerats. 25 På grund av detta kändes den brittiska 
kappvändningen och deras förstärkta grepp om

 kolonin som
 en svår 

förlust för den utbildade intelligentian som
 hade haft det politiska 

styret över G
uldkusten inom

 räckhåll. R
apporten hade ändå påverkat 

euroafrikanernas självbild till den grad att visionen om
 att styra landet 

etsat sig fast i deras m
inne.

Euroafrikanerna var vid sekelskiftet 1800–1900 m
ycket skickliga aktörer 

i G
uldkustpolitiken. D

eras position i det europeiska sam
hället hade 

försvagats, m
en deras kunskaper om

 brittiska juridiska system
 gav 

dem
 fortsättningsvis m

öjligheten att styra och påverka det politiska 
klim

atet på G
uldkusten. Edsm

an har förklarat att G
uldkustadvokaternas 

och juristernas fram
gång förlitade sig på fyra aspekter. D

en första var 
den tekniska kunskapen de hade fått via sin utbildning och sin insikt 
i brittiska system

 och m
ekanism

er. D
en andra var den professionella 

aspekten som
 tillät advokaterna att utnyttja de fallgropar som

 fanns i 
brittiska lagar till sina landsm

äns förm
ån. D

en tredje var politisk och 
utnyttjade konstitutionella vägar för att argum

entera för afrikanernas 
konstitutionella rätt till representation i sitt lands styre. D

en fjärde och 
sista aspekten var den sociala relationen m

ellan advokater och den övriga 
befolkningen, hövdingarna m

edräknade. I denna relation hade advokaterna 
ett övertag eftersom

 de fram
 till andra världskriget var i princip de enda 

23  Citerat i Crow
der (1968), 213. Se Robert Sutherland R

attray, Ashanti Law
 

and Constitution (O
xford 1929), ix.

24  Boahen (1975), 43.
25  Boahen  (1975), 50.
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som
 kunde tolka och återge innehållet i brittiska lagförordningar. 26

D
et euroafrikanska sam

hället bestod således av personer m
ed m

ånga 
olika identiteter och nätverk, vilket ibland gör det svårt att placera dem

 i 
den euroafrikanska enklaven. I den största delen av forskningsm

aterialet 
är den euroafrikanska tillhörigheten genetiskt bestäm

d, m
en liksom

 i 
fallet N

oi D
ow

uona fanns det andra egenskaper som
 även kunde bidra 

till en euroafrikansk identitet eller identifikation m
ed denna. Typiskt 

för dem
 som

 om
näm

ns vara euroafrikaner var att de hade en påtaglig 
förm

ögenhet, högre utbildning, svartaktig hy, kunskap i flera språk sam
t 

var välinsatta om
 europeiska seder och konsum

tionsvanor. D
e kan även 

anses ha varit opportunister och m
oderniserande frihetskäm

par, varav 
vissa drevs av m

aktlystenhet. D
enna elit, vars särställning på G

uldkusten 
verkar obestridd, led dock av en avigsida till sin hybrida ställning m

ellan 
ett europeiskt och västafrikanskt rum

. Ira Berlin understryker detta 
genom

 att förklara att alla de m
arkörer som

 gjorde euroafrikanerna 
speciella, och gav dem

 tillgång till både europeiska och afrikanska 
identiteter sam

t nätverk på G
uldkusten, trots det förhindrade dem

 från 
att bli fullt accepterade. 27

H
ur såg det euroafrikanska rum

m
et ut på G

uldkusten?
Jag har beskrivit uppkom

sten av den euroafrikanska sociala eliten  och 
dess utveckling från att ha varit en m

ulattbefolkning till att ha avancerat 
m

ed hjälp av etablerade handelsnätverk och fam
iljeföretag till ledande 

positioner på G
uldkusten. D

e var i m
ånga sam

m
anhang likställda 

m
ed européer i m

itten av 1800-talet, en utveckling som
 också kom

 att 
påverka det fysiska rum

m
et runt dem

. Euroafrikanska fysiska rum
 har 

kallats hybrida rum
 eftersom

 de var påverkade av både europeiska och 
västafrikanska influenser. I den urbana m

iljön lät européerna lokala 
byggm

ästare uppföra byggnader i europeisk stil. Brodie Cruickshank 
beskrev stadsbilden i Cape Coast som

 tudelad. Å ena sidan fanns det 
afrikanska stadsdelar m

ed hyddor uppresta på ett kaotiskt sätt "in 
the m

ost crow
ded m

anner" utan beaktande av dagsljus, frisk luft och 
tillgänglighet. Å andra sidan var de planlagda europeiska gatorna och 
husen en uppm

untrande syn för Cruickshank. Européerna och de förm
ögna 

26  Björn M
. Edsm

an, Law
yers in G

old Coast Politics c. 1900–1945 (U
ppsala 

1979), 249–250.
27  Ira Berlin, ’From

 Creole to A
frican: Atlantic Creoles and the origins of 

A
frican-A

m
erican Society in M

ainland N
orth A

m
erica,’ i Th

e W
illiam

 M
ary 

Q
uarterly Vol 53, nr. 2 (1996), 257.

euroafrikanerna placerade sig näm
ligen i egna kvarter åtskilda från de 

fattigare stadsborna. H
an beskriver gatan som

 reser sig från Cape Coast 
Castle m

ot den w
esleyanska kyrkan så här: 

Th
ere is a gentle and continuous rise from

 the castle gate to the top of 
this street, w

hich is crow
ned by a very sober-looking chapel belonging 

to the W
esleyans, perfectly devoid of any architectural decoration, but 

strongly and substantially built. Th
e bulk of the European houses is on 

the w
est w

ith their green jalousies, lying along the brow
 and side of a 

gently sw
elling acclivity, and interspersed w

ith the m
ud and picturesque 

eff
ect w

hen view
ed from

 the sea. 28

D
e afrikanska stadsdelarna var trots Chruickshanks negativa beskrivning 

oerhört praktiskt anpassade till olika funktioner i det lokala sam
hället. 

Till exem
pel i Cape Coast, där den afrikanska byn kallades för O

guaa, var 
rum

m
ets struktur anpassad till stadskärnan och den viktiga fiskeham

nen. 
Yrkesgrupper och m

änniskor tillhörande sam
m

a religiösa sam
fund sökte 

sig till egna delar av byn. H
yddorna var byggda för att utestänga hettan 

från solens stekheta ljus och stadsnätet växte fram
 på ett naturligt  och 

organiskt vis. Funktionerna och kontakterna m
ellan stadsdelarna och 

invånarna bestäm
de utvecklingen. 29 Trots det var det inte ovanligt att 

infrastrukturen i städerna led av dåligt underhåll och att invånarna 
krävde åtgärder från kolonialadm

inistrationen. En insändare i G
old Coast 

Tim
es från 1881, signerad av skribenten Brutus, ställde sig frågande till 

varför off
entliga dräneringsarbeten utfördes av privatpersoner och inte 

på bekostnad av den brittiska ledningen. 30 Britterna verkar ha avvaktat 
m

ed att ta itu m
ed strukturella problem

 i städerna och istället väntat på 
tillfällen då de kunde bygga nya stadsdelar m

ed m
odern planläggningar. 

D
etta hände till exem

pel i Accra i efterdyningarna av en brand 1894 och 
en koleraepidem

i 1908. 31 I sam
band m

ed om
struktureringar av denna 

typ blev lokalinvånarna vanligtvis om
placerade till nya stadsdelar, en 

utveckling som
 gav upphov till kritiska skrivelser i pressen. 32

28  Brodie Cruickshank, Eighteen years on the G
old Coast of Africa, including an 

account of the native tribes, and their intercourse w
ith Europeans (London 1853), 

24.
29   A

. D
. C. H

yland,’Th
e A

rchitectural H
istory of Cape Coast,’ i Transactions of 

the H
istorical Society of G

hana N
ew

s Series, nr. 1 (1995), 173.
30  G

old Coast Tim
es 9.10.1881.

31  John Parker, M
aking the Tow

n: G
a State and Society in Early Colonial Accra 

(O
xford 2000b), 198.

32  G
old Coast Chronicles 7.4.1894.
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D
en förm

ögna euroafrikanska eliten, vars hus hade vuxit upp i närheten 
av de brittiska forten, syftade i början av 1860- och 70-talen att kom

m
a 

undan den hektiska stadskärnan och bygga villor utanför de urbana centret. 
I Accra hörde villabyggande i stadens utkant också ihop m

ed nya tankar 
om

 fritid och friluftsaktiviteter som
 ridning, jakt och naturprom

enader. 33 
M

icots hävdar att husbyggandet och arkitekturen vid sekelskiftet blev 
en m

anifestation av lokala m
aktförhållanden. Euroafrikanernas hus 

hade en hybrid stil och m
ångfasetterad funktion i ett västafrikanskt 

G
uldkustsam

hälle:

In fact, these G
hanaian hom

es m
anifest a deliberately constructed 

hybrid style of architecture com
bining local elem

ents – asym
m

etry, 
courtyard plans, and tw

o-story com
pact m

assing – w
ith British and 

A
fro-Portuguese architectural styles. 34

D
et som

 den euroafrikanska eliten uttryckte i den hybrida byggstilen har 
enligt M

icots m
isstolkats som

 en efterapning och längtan av erkännande 
från kolonialm

akten. Istället borde m
an förstå att de hybrida byggnaderna 

signalerade flera olika saker m
ed sina införlivade byggstilar och strategiska 

placeringar i en om
givning m

ed koloniala byggnader. I denna m
ening 

stöder M
icots på Bhabhas tes "the m

enace of m
im

icry is its double vision 
w

hich in disclosing the am
bivalence of colonial disclosure also disrupts 

its authority,” 35 det vill säga att euroafrikanerna genom
 ett anam

m
ande 

av brittiska m
aktsym

boler också exploaterade dem
 i en om

vänd yttring. 
D

en antikoloniala yttringen skedde bakom
 en hybrid, rum

slig kuliss, 
där exem

pelvis tvåvåningshus m
ed blandade arkitektoniska stilar restes 

m
ittem

ot brittiska fort och byggnader och övertog en synlig plats i ett 
rum

 som
 tidigare hade dom

inerats av britterna. Även om
 kolonisatörerna 

inte uppfattade (eller brydde sig om
) detta försiktiga trotsande m

ot deras 
etablerade m

aktställning uppfattade och uppskattade lokalbefolkningen 
betydelsen i denna m

anifestation: 36

W
hile exterior appearance dem

onstrated a desire to conform
 to 

British ideas of m
odernity, other m

essages w
ere being sim

ultaneously 
com

m
unicated by the Fante elites that convey their being equal to the 

33  Parker (2000b), 8.
34  Courtnay M

icots, ’Status and M
im

icry: A
frican Colonial Period 

A
rchitecture in Coastal G

hana,’ i Journal of the Society of Architectural 
H

istorians 74, nr. 1 (2015), 41.
35  H

om
i K

. Bhabha, Th
e Location of Culture (N

ew
 York 2004), 126.

36  M
icots (2015), 46.

task of self-governance. 37

D
en rum

sliga arenan m
ellan kolonialm

akten och den euroafrikanska 
eliten rym

de en hel del spänningar vid sekelskiftet 1900. I och m
ed det 

indirekta styret försökte britterna däm
pa en västafrikansk utveckling och 

m
odernisering. ”G

one Fantee”-rörelsen och euroafrikanska kraftm
ätningar 

i dom
stolar och i form

 av rum
sliga m

anifestationer käm
pade m

ot denna 
negativa utveckling. D

en utbildade afrikanen var ett ideellt m
ål för 

dem
 som

 engagerade sig i tidningsdebatter och yrkade för afrikanskt 
självstyre. D

et var även andra än euroafrikanerna som
 engagerade sig 

för att understöda utbildningen och utvecklandet av G
uldkusten och de 

västafrikanska sam
hällena. Ett sådant exem

pel är J.G
. Christaller, som

 i 
egenskap av m

issionär och förläggare till euroafrikanen C.C. Reindorfs 
beröm

da och banbrytande historieverk Th
e H

istory of the G
old Coast and 

Ashanti prisade Reindorf på följande sätt: 

[---] here w
e have a history w

ritten by a native w
ho has a w

arm
 heart 

for his country and people and is at hom
e in their language and w

ay of 
thinking, w

hereby he could attain to a truer aspect of things and facts 
than a European w

ho has to gather his inform
ation by interpreters. 38 

Th
om

as Bearth har tolkat Christallers uttalande som
 att han uppfattade 

G
uldkustens och A

frikas fram
tid som

 beroende av upplysta personer 
liksom

 Reindorf: ”[Reindorf] incarnated Christaller's idea of an integration 
of Christianity, functional m

ultilingualism
, and A

frican culture.” 39 D
et 

var via dessa personer som
 m

issionärers långvariga insatser i A
frika 

slutligen skulle förverkligas. 

I det euroafrikanska urbana rum
m

et kunde m
edlem

m
ar av den sociala 

eliten prom
enera runt på raka stenbelagda gator, liksom

 huvudgatan 
som

 steg från fortet i Cape Coast m
ot kyrkan eller den prydliga allégatan 

som
 började från Christiansborg i Accra och på ena sidan kantades av 

handelsm
ännens hus m

ed en öppen vy m
ot havet på andra sidan. I deras 

om
edelbara närhet brukade det finnas en eller flera kyrkor m

ed det 
utm

ärkande kyrktornet som
 var en konstant påm

innelse om
 kristendom

ens 

37  M
icots (2015), 56.

38  Reindorf (1895), 12.
39  Th

om
as Bearth, ’J.G

. Christaller. A holistic view
 of language and culture 

– and C. C. Reindorf’s H
istory,’ i Th

e recovery of the W
est African Past: African 

pastors and African history in the N
ineteenth century; C.C. Reindorf &

 Sam
uel 

Johnson, Paul Jenkins (re.) (Basel 2000), 88.
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närvaro över bygden. En viktig uppgift som
 kyrktornen hade var att de 

också förm
edlade tiden. K

lockorna speglade en kollektiv uppfattning om
 

tiden som
 hänvisade till den standardiserade tidspreciseringen utifrån 

G
reenw

ich i London. Slutligen knöt detta även de fattigaste stadsborna 
till det globala nätverket och tidszonerna. 

D
e förm

ögna handelshusen var byggda i olika stilar, ibland i två våningar. 
Bland annat stilarna Sobrado, Italianate och Q

ueen A
nne har identifierats 

som
 typiska för slutet av 1800-talet. D

enna blandning av stilar utgjorde 
den hybrida byggstilen och kom

 att bli allt vanligare under denna period 
när den lokalt utbildade yrkeskåren av stenm

urare satte sin prägel på 
byggnaderna. 40

G
atorna fick dräneringssystem

 (även om
 de ofta var dåligt underhållna) 

och gatulyktor som
 belyste de centrala delarna av städerna. K

ontakterna 
som

 förbättrades i och m
ed de teknologiska fram

stegen skapade en 
stark fram

tidstro bland den utbildade intelligentian. D
et var ändå först 

på 1920-talet som
 större m

oderniseringsprojekt började utföras på 
G

uldkusten. D
e första elektriska anläggningarna kom

 till Sekondis ham
n 

1919 och till Accra 1921. 41 D
en urbana stadsbilden i slutet av 1800-talet 

präglades också av den starka kontrasten till de fattigaste kvarteren och 
den stank som

 gjorde sig påm
ind och härstam

m
ade därifrån. Kvarteren 

uppkom
 till följd av en stark inström

ning av folk från landsbygden som
 

sökte efter bättre utbildning, arbete och levnadsstandard. U
ppdelningen 

m
ellan de europeiska, m

er förm
ögna stadskvarteren och de fattigare 

kvarteren utvecklades även under denna period. 42

D
en kulturella uppresningen i slutet av 1800-talet

Från och m
ed 1870-talet tryckte m

ånga tryckerier upp tidningar som
 

var populära trots att det var svårt att få en etablerad läsarkrets. Fram
 

till m
itten av 1900-talet grundades uppskattningsvis 90 olika tidningar 

på kusten. O
fta lästes dessa högt för ett stort antal åhörare eller så gavs 

ett exem
plar av tidningen vidare från person till person, vilket ledde 

till en dåliga ekonom
iska förutsättningar för fortlevnaden av de flesta 

tidningarna. 43 Tack vare tidningarna är det m
öjligt att pussla ihop en 

40  M
icots (2015), 47–48.

41  Boahen (1975), 106.
42  Boahen (1975), 105.
43  Audrey Sitsofe G

adzekpo, W
om

en’s engagem
ent w

ith G
old Coast print culture 

from
 1857 to 1957 (Birm

ingham
 2001), (O

publicerad avhandling), 14.

bild av hur det urbana rum
m

et såg ut under den koloniala perioden. 
Förutom

 den antikoloniala kritiken m
arknadsfördes underhållning, 

konsum
tionsprodukter och levnadsvanor på tidningarnas sidor. D

e 
olika handelshusen och företagen im

porterade sällsynta och dyrbara 
artiklar till G

uldkusten och gjorde reklam
 för dessa. Ibland hände det 

sig att resenärer från Europa ordnade utställning av förem
ål de hade 

tagit m
ed sig till G

uldkusten. G
old Coast Tim

es gjorde reklam
 för en 

sådan utställning 1881 då två "gentlem
en" tog betalt för en utställning 

de hade skapat i ett hus i Cape Coast. O
m

 utställningens innehåll skrevs 
det följande om

 i tidningen: 

O
n entering its hall w

e shall find the w
alls decorated w

ith six pictures, 
each representing a soldier in the French A

rm
y; one is a full figure of 

an A
rtillerym

an; another a Zouave; another a Chasseur d'A
frique; 

another a D
rum

-m
ajor; another a Sapper; and another a D

ragoon. 
In the centre of the hall is to use a plain term

, a 'peep-show
'. In one 

corner of the room
 is, w

hat is too frequently seen in London Streets, 
an "O

rgan-grinder," and at intervals he enlivens the "visitor" w
ith 

"Portuguese airs." In another corner is a "Lottery," - in w
hich are 

scissors, pen-knives, jet bracelets, copper and tin pencil-cases, sm
all 

picture fram
es, purses, ear-rings, rings, lockets, fans, cigar cases, cash 

boxes, lead pencils, thim
bles, thread, pins, studs, necklaces, com

bs of 
every variety, cakes of scented soap, hats, penholders, &

c., &
c., - and 

to w
hich ticket-purchasers are invited. 44

En utställning som
 denna hade som

 syfte att sprida kunskap och 
en syn om

 europeiska liv och levnadssätt, till exem
pel inform

ation 
om

 konsum
tionsvanor och varor. D

et var ett sätt för även de m
indre 

bem
edlade att kunna im

itera européer, vilket senare utvecklades till 
ett irritationsm

om
ent för den antikoloniala rörelsen som

 också ägnade 
sig åt att om

definiera G
uldkustidentiteten. D

et blev allt viktigare för 
utbildade euroafrikaner att läm

na europeiska efterapningar bakom
 sig 

och tillägna sig fram
tidsbyggandet på afrikanska grunder. Till detta 

kan näm
nas den bakom

liggande idén om
 hur en västafrikansk identitet 

skapades under slutet av 1880-talet i sam
band m

ed fram
växten av rörelsen 

M
fantsi Am

anbuhu Fekuw. Rörelsen var främ
st en reaktion som

 syftade 
till att bevara gam

la afrikanska folksagor och traditioner. D
et var denna 

rörelse som
 av européerna kom

 att tituleras “G
one Fantee” och som

 i 
slutet av 1890-talet utvecklades till att bli Aborigines' Rights Protection 
Society (A

R
PS), ett av de starkaste antikoloniala inslagen på G

uldkusten 

44  G
old Coast Tim

es 27.8.1881.
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fram
 till 1930-talet. 45 Personerna som

 låg bakom
 rörelser såsom

 M
fantsi 

A
m

anbuhu Fekuw
 och A

R
PS förstod att folksagor, traditioner och lokal 

kunskap kunde utnyttjas som
 ett redskap för att sprida en vision om

 en ny 
afrikansk identitet och som

 ett alternativ till den anglofila m
entaliteten 

på G
uldkusten. Både britterna och de m

oderniserande afrikanerna 
förstod således att den som

 kontrollerade kunskap hade m
akt att form

a 
den afrikanska utvecklingen.

Rörelsen fick m
ycket stöd inom

 den euroafrikanska eliten och blev central 
för spridandet av sådana idéer som

 vidare anpassades i euroafrikanska 
sociala rum

. Tidningen Th
e G

old Coast Aborigines var A
R

PS språkrör, 
ett organ som

 ofta behandlade den problem
atik som

 de ansåg att hade 
skapats på G

uldkusten till följd av en okontrollerad europeisering av 
lokalbefolkningen. Im

itationer av européer var skadliga även för den 
euroafrikanska m

edelklassen och eliten, eftersom
 detta m

edförde att de 
ägnade sin tid åt fritidssysslor och sociala sam

m
ankom

ster m
ed brittiska 

m
anér, istället för att eftersträva efter högre utbildning och utveckla 

G
uldkusten som

 ett afrikanskt rum
:

W
e w

ant Educated Fantis, not europeanised natives. W
e sim

ply w
ant 

our Education to enable us to develop and to im
prove not destroy our 

native ideas custom
s m

anners and institutions. 46

D
et euroafrikanska intresset för brittiska kläder, sport, teater, m

usik, 
sm

ycken, m
anicker, språk och politik drev den euroafrikanska K

obina 
Sekyi till att skriva den satiriska pjäsen ”Th

e Blinkards” i vilken han 
fokuserade på den överdrivna angliseringen han såg på G

uldkusten. Pjäsen 
riktade sig särskilt m

ot den euroafrikanska eliten och deras om
åttliga 

im
itationer av brittiska vanor och influenser. Sekyi ansåg att im

itationerna 
av brittiska levnadsvanor och britter vara förkastliga, m

en tog gärna 
m

odell av andra civilisationer där han ansåg att m
oderniseringen hade 

utvecklats i sam
råd m

ed den traditionella kulturen. Japan sågs till exem
pel 

som
 en vägvisare för en civilisation där m

odernisering hade genom
förts 

på ett kulturbevarande sätt. D
et var främ

st Kokutai N
o H

ongi-principerna 
(Cardinal Principles of the N

ational Entity of Japan) som
  garanterade att 

den japanska religionen, utbildningen, sam
hället och fam

iljen hade en 
naturlig och praktisk roll i staten. D

etta gjorde det m
öjligt för regeringen 

att utveckla och m
odernisera landet utan att riskera folkets tilltro och 

45  Boahen (1996), 61.
46  G

old Coast A
borigines 8.2.1902.

lojalitet gentem
ot den. 47 D

en japanska m
oderniseringen hade kom

m
it 

igång raskt i och m
ed M

eijirestaurationen som
 kejsaren inledde 1868. 

D
e konkreta åtgärderna som

 euroafrikanerna önskade att deras egna 
kulturella afrikanisering skulle leda till var en återanpassning till 
västafrikanska nam

n, kläder, språk och traditioner. D
e var alltså m

ycket 
intresserade av att ändra G

uldkustrum
m

et genom
 att uttrycka identitet 

via de kläder de bar i off
entligheten, de nam

n de tog åt sig själva och det 
språk de gjorde sina uppträdanden på. 48

D
e yttre m

an
ifestationern

a existerade ändå i sam
råd m

ed de 
m

oderniserande tendenserna som
 euroafrikanerna förespråkade. D

eras 
krav på förbättringar i infrastrukturen och utbildningsnivån avtog inte 
i tidningarna eller i politiska uttalanden. D

ock var det m
est påtagliga i 

början av 1900-talet de interna åsiktsdelningarna inom
 G

uldkustpolitiken. 
Britternas indirekta politik hade polariserat förhållandena m

ellan å ena 
sidan de traditionella hövdingarna och ledarna i landet, och å andra 
sidan den euroafrikanska eliten. Sam

tidigt fanns det oliktänkare som
 

skapade spänningar inom
 de euroafrikanska grupperingarna. A

lla var 
inte överens om

 den antikoloniala linjen, vilket resulterade i att vissa 
förespråkade en kollaborativ inställning till britterna m

edan andra 
förde fram

 ett m
er radikalt förhållningssätt. D

e första årtiondena av 
1900-talet utm

ärktes således av en våg av politisk litteratur utgiven av 
utbildade euroafrikanska m

än. M
ycket i denna litteratur koncentrerade 

sig på förhållandet m
ellan britterna och lokalbefolkningen sam

t m
ellan 

de ociviliserade och civiliserade västafrikanerna. D
e euroafrikanska 

tänkarna försökte utveckla filosofier kring m
odernisering på afrikanskt 

vis m
ed respekt för traditioner och kultur. Industrialiseringen gav 

förhoppningar om
 en bättre levnadsstandard, m

en sam
tidigt såg m

an 
också att den underutvecklade landsbygdsbefolkningen inte beaktades 
i kolonialpolitiken. M

ed förbättrad kom
m

unikation, ett eget universitet 
på G

uldkusten och en större utbredning av förm
åner till de lägre 

sam
hällsklasserna ville flera västafrikaner utveckla G

uldkusten till en 
m

odern stat m
ed internationell handel och en position som

 kunde göra det 
m

öjligt för dem
 att yrka för självständighet. D

etta blev dock inte m
öjligt 

förrän efter andra världskriget när utbildade infödda västafrikanska 

47  J. Ayodele Langley, ’M
odernization and Its M

alcontents: K
obina Sekyi 

of G
hana and the re-statem

ent of A
frican political theory (1892–1956),’ IAS 

Research Review
 7, nr. 2 (1971), 7.

48  K
w

aku Larbi K
orang, W

riting G
hana, Im

agining Africa: N
ation and African 

M
odernity (Rochester 2003), 128–129.
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m
än lyckades sam

la ett folkligt stöd bakom
 självständighetsrörelsen. 

Euroafrikanernas försök att försona sig m
ed politiken ledde inte till en 

enad front i början av 1900-talet. En m
öjlig orsak till detta kan vara det 

kom
plicerade hybrida förhållandet som

 de hade m
ed sin om

givning. D
et 

fanns varken ett enat euroafrikanskt sam
hälle eller en enad identitet, 

utan deras upplevda euroafrikanska rum
 var en hybrid. D

en var dels 
konstruerad kring personliga upplevelser och förhållningssätt, dels av 
yttre influenser och uppfattningar om

 G
uldkusten.

Avslutning
Jag har här skildrat uppkom

sten av den euroafrikanska sociala eliten 
och även förklarat hur det upplevda G

uldkustrum
m

et såg ut för dem
 

och hur det förändrades i slutet av 1800-talet. D
e olika påståendena 

om
 varför den euroafrikanska eliten försökte särskilja sig från resten 

av G
uldkustsam

hället har diskuterats m
arginellt. Påståenden om

 att 
m

ulatter försökte utm
ärka sig för att undvika att bli fångade och sålda 

som
 slavar stöds av vissa historiker, m

en själv anser jag att denna teori 
behöver underbyggas m

ed flera indicier för att kunna ses som
 trovärdig. 

D
et var en ständig kam

p om
 m

aktpositioner på G
uldkusten. G

enom
 att 

gynna sina fam
iljer och släktband kunde lokalbefolkningen förbättra sina 

strategiska positioner på G
uldkusten och även uppnå ledarskapsroller 

inom
 dessa. Européerna förlitade sig därem

ot på en m
aktposition som

 
utgick från dels ekonom

isk och m
ilitär närvaro, dels på deras relationer 

till lokalsam
hällena. Euroafrikanerna hade eventuellt olika m

öjligheter för 
att förbättra sina positioner, m

en m
ötte på hinder inom

 lokalbefolkningen 
och även den europeiska gruppen. D

eras utväg blev därför något som
 

inte hade ett m
otstycke före tiden för européernas ankom

st i A
frika. 

D
et var helt enkelt nödvändigt för euroafrikanerna att utveckla en ny 

identitet, som
 på m

ånga sätt var en hybrid identitet m
ed inslag av både 

afrikanska och europeiska elem
ent, m

en även en identitet som
 hade 

inslag av helt nya elem
ent och således saknade tidigare m

otstycke. D
e 

nya euroafrikanska identiteterna som
 blossade upp på G

uldkusten 
upplevdes som

 avvikande och utm
ärkande. I och m

ed att de fick en 
särposition i det hybrida rum

m
et på G

uldkusten började de återskapa 
utm

ärkande egenskaper, liksom
 stilen på kläder, sm

ycken, frisyrer och 
accessoarer, m

en även sociala egenskaper som
 de anam

m
ade genom

 en 
högre utbildning och förm

ögenhet.

U
nder 1800-talet erhöll euroafrikaner elitpositioner på G

uldkusten som
 

anpassades till ett m
er kolonialt sam

hälle genom
 britternas ökade närvaro 

m
ot slutet av seklet. D

en kulturella vändningen, som
 var explicit relaterad 

till britternas indirekta styre och exkluderande politik, påm
inde till 

stor del om
 andra kulturella rörelser och idéström

ningar runt om
kring i 

världen. D
ess uppgift var att om

definiera afrikanska identiteter och bygga 
en grogrund för ett självstyrande folk. Följderna av denna om

definiering 
var bland annat att euroafrikaner ändrade sina europeiskt klingande 
nam

n m
ot afrikanska m

otsvarigheter. Bland annat blev Pieterson Ayensu, 
D

aw
son D

anso och A
nderson A

ndah till följd av detta. 49 Tidningarna 
kungjorde oavbrutet dessa nam

nändringar, ofta följt av en m
otivering 

till varför. Till exem
pel i G

old Coast People skrevs följande:

To all w
hom

 it m
ay concern. Tw

o gentlem
en of intelligence having 

pluckily dropped their foreign nam
es, have encouraged m

e to do the 
sam

e... I am
 no slave; so nobody m

ust call m
e Ebenezer W

eldu Cole 
Eshun any m

ore. M
y real nam

e is ESU
O

N
 W

ELD
U

. 50 

Förutom
 n

am
nbyten uppm

untrade den kulturella vändn
ingen 

euroafrikaner (och andra afrikaner) att återuppta traditionella klädesplagg 
och stilistiska attribut för att fram

häva den afrikanska härkom
sten istället 

för den europeiska. Till reform
erna hörde även att lyfta upp afrikansk 

litteratur och biografier om
 beröm

da och m
äktiga afrikanska m

än. D
enna 

uppgift fördes och debatterades i böcker sam
t tidningar som

 började 
publiceras i början av 1900-talet. D

e viktigaste av dessa verk anses vara 
Casely H

ayfords G
old Coast N

ative Institutions (1903) och Ethiopia U
nbound 

(1911), M
ensah Sarbahs Fanti N

ational Constitution (1906), K
obina Sekyis 

Th
e Blinkards (1915) och Attoh A

hum
as Th

e G
old Coast N

ation and N
ational 

Consciousness (1911). Av tidningarna var det Th
e G

old Coast Leader och 
Th

e G
old Coast Aborigines som

 kraftigast styrde debatten. 51

Euroafrikanska rum
 utvecklades och anpassades i sam

m
a takt som

 
euroafrikanska identiteter om

definierades och fann sina form
er. U

nder 
en stark anglofil inström

ning utvecklades euroafrikanska hybrida 
rum

 m
ot en brittisk arkitektur och brittiska m

arkörer som
 ivrigt togs 

i bruk. Före den brittiska kolonin var de euroafrikanska rum
m

en m
er 

spridda och fick inflytanden från flera olika europeiska länder som
 var 

aktivt närvarade på G
uldkusten. U

nder slutet av 1800-talet visade de 
euroafrikanska rum

m
en upp en kavalkad av olika stilar som

 blandade 
m

ellan portugisiska, danska, holländska och brittiska sam
t lokala 

afrikanska kulturella inflöden. D
essa ville ”G

one Fantee”-rörelsen råda bot 

49  Boahen (1996), 105.
50  G

old Coast People 5.8.1892.
51  Boahen (1996), 105
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på genom
 att kontrollera och återberätta en gem

ensam
 afrikansk historia, 

vilket i sin tur förhoppningsvis skulle om
definiera G

uldkustidentiteten 
och den västafrikansk identiteten.

Euroafrikaner blir lätt placerade in i G
uldkustens historia som

 aktörer i 
det antikoloniala m

otståndsarbetet. Studier som
 behandlar euroafrikaner 

dyker därför ofta upp i em
piriska källor som

 skapats av en nödvändighet. 
Euroafrikanerna deltog i en radikal reaktion m

ot en ohållbar situation 
där de både som

 individer och grupp ham
nade i kläm

 m
ellan kolonin och 

de afrikanska hövdingarna. D
et betyder att synen på den euroafrikanska 

identiteten och särställningen kan vara vilseledande och representera en 
vinklad tolkning och förvrängning av det m

aterial som
 är tillgängligt. 

D
et utesluter dock inte att livet som

 m
edlem

 av den euroafrikanska 
gem

enskapen inte var just sådant som
 tolkningarna beskriver, det vill säga, 

radikalt och utm
ärkande och präglat av ett konstant identitetsskapande 

som
 karaktäriserades av en kam

p om
 social, ekonom

isk och politisk m
akt. 

Å andra sidan har vi att göra m
ed resenärer som

 besökte G
uldkusten för 

första gången och upplevde att det var något speciellt m
ed platsen. Ett rum

 
som

 till synes var en afrikansk plats m
ed några europeiska inslag, m

en 
också var något speciellt och unikt m

ed tanke på de hybrida byggnaderna 
och som

 påm
inde en person som

 Burton om
 någonting bekant m

en 
ändå diff

ust. Rum
m

et erbjöd istället ett alternativ till de etablerade och 
historiska m

aktkonstellationerna som
 existerade på G

uldkusten.
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”Lum
perin Jäkki”

R
adikalisering bland finländska skogsarbetare i Th

under 
Bay 

Filippa O
lenius

Sillä lyhyellä ajalla, m
in

kä olen seuran
nut Pohjois-O

ntarion 
m

etsätyöläisten olosuhteita, olen tullut huom
aam

aan että ne ovat 
kaiken arvostelun ulkopuolella, niin työpäivän pituuteen kuin asunto-
oloihinkin nähden. V

iim
e kesänä olin työssä kahdella suurella käm

pällä. 
A

sunto ja työsuhteet olivat m
itä kurjim

m
at. Vaan m

inkäänlaisia 
olojenkorjaustoim

enpiteitä ei ollut huom
attavissa. 1

D
e sociala, ekonom

iska och politiska förändringarna i Finland på slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet blev för en del finländare inspirationen 
till att flytta utom

lands. D
et tidigare starkt agrikulturella Finland kunde 

inte längre garantera arbete för den snabbt expanderande befolkningen, 
och speciellt de som

 arbetade inom
 skogs- och sågindustrin var sårbara 

för både svält och depression beroende på den ekonom
iska situationen i 

landet, i synnerhet då årstiden liksom
 industrialiseringen och utbyggnaden 

av järnvägarna påverkade sysselsättningen. D
etta resulterade i att de 

traditionella arbetsplatserna inom
 skogs- och jordbruk m

inskade och 
överflödet av arbetskraft inom

 dessa yrken blev m
ärkbar. D

e som
 vuxit 

upp och bott på landet hela sina liv var heller inte lika starkt bundna till 
sin hem

bygd som
 tidigare generationer, och sökte sig därför lättare till 

städerna för att hitta arbete inom
 industrin, något som

 ansågs vara en 
säkrare källa till inkom

st. D
en allt större förflyttningen av arbetskraft 

från landsbygden till städerna ledde dock till att det i städerna blev 
svårare att hitta lediga arbetsplatser, vilket m

edförde att em
igrationen 

till speciellt N
ordam

erika började locka allt fler finländare. 2

För de flesta var em
igration något frivilligt. O

fta var det unga, ogifta 
m

än som
 var friska, fysiskt starka och fyllda m

ed optim
ism

 som
 valde 

att em
igrera. I och m

ed att de skickade brev och nyheter till släkt och 
sina vänner i Finland blev allt fler finländare m

otiverade att också söka 
sin lycka i N

ordam
erika. 3 Flera av dem

 som
 valde att em

igrera hade dock 
som

 avsikt att inom
 några år återvända till Finland efter att de sparat 

1  Vapaus, nr. 21 (1925), 2.
2  Varpu Lindstrom

-Best, ’Finns in Canada,’ Polyphony. Th
e Bulletin of the 

M
ulticultural H

istory Society of O
ntario Fall 1981 Vol. 3 N

r. 2 (1981), 5–8.
3  Lindstrom

-Best (1981), 3.
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ihop en större sum
m

a pengar. 4 Efter att Finland 1917 utropat sig som
 

självständigt, och stridigheterna m
ellan de röda socialisterna och de vita, 

konservativt ledda finländarna tagit slut, var det flera röda soldater som
 

skickades till K
anada som

 straff för sina handlingar under inbördeskriget. 
Även om

 det fanns de som
 m

ot sin vilja tvingades em
igrera till K

anada 
fanns det en del som

 kom
 dit som

 politiska flyktingar. 5

På 1920-talet blev det klart för de kanadensiska m
yndigheterna och för 

de finländska em
igranterna att arbete inte kunde garanteras i K

anada. 
Finländarnas dröm

m
ar om

 guld, rikedom
ar och ett liv i lyx hade ersatts 

m
ed verklighetens villkor och en insikt om

 att m
an m

åste arbeta för sitt 
levebröd. I K

anada hade m
an hoppats att de finländare som

 anlände 
skulle arbeta inom

 jordbruk, m
en för finländarna kom

 jordbruket att 
bli en gård där m

an byggde sina hus och bodde på under som
rarna, m

en 
där den egentliga inkom

sten kom
 från bland annat industriarbete och 

gruvarbete eller skogsarbete. 6 

O
m

rådena kring Th
under Bay och Sault Ste. M

arie blev populärt bland 
de finländska m

igranterna eftersom
 där fanns m

öjligheter att arbeta 
inom

 skogsbruket. Tusentals finländska m
än och kvinnor fick arbete 

inom
 skogsindustrin och under som

m
aren och våren arbetade de på sina 

jordbruk, m
edan under vintern bosatte de sig i skogsarbetsläger, som

 kunde 
befinna sig flera hundra kilom

eter från närm
aste bosättning. I lägren 

arbetade och bodde m
an i ett halvår i taget och ofta bodde finländare i 

läger där det fanns arbetare också m
ed annan etnisk bakgrund, såsom

 
svenskar, polacker, ukrainare, franska kanadensare och engelsm

än, 
m

en ibland bodde finländare i skogsarbetsläger som
 bestod av enbart 

finländare. Förhållandena i skogsarbetslägren var inte alltid de bästa, 
vilket ledde till att finländarna aktivt förespråkade en förbättring av de 
sociala villkoren i lägren. D

etta är bakgrunden till finländarnas aktivitet 
inom

 arbetarorganisationer i K
anada under 1920-talet; det vill säga, 

först och främ
st ville m

an skapa bättre förhållanden för de finländska 
arbetarna, en aktivism

 inom
 fackföreningarna som

 i sin tur utvecklades 
till engagem

ang inom
 radikaliserade fackföreningar sam

t i det socialistiska 

4  Reino K
ero, Suom

en siirtolaisuuden historia osa I (Å
bo 1991), 82.

5  Lindstrom
-Best (1981), 5.

6  Lindstrom
-Best (1981), 8.

och kom
m

unistiska partiet i K
anada. 7

Förhållanden i skogsarbetslägren
D

e första arealm
ässigt stora om

rådena för skogsavverkning i N
ordam

erika 
i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var i M

ichigan, M
innesota 

och W
isconsin. Till dessa platser kom

 tusentals m
igranter för att söka 

arbete. I början av 1900-talet började finländare även att söka sig till 
O

ntario i K
anada för en bättre chans till anställning. Skogsarbete 

krävde inte någon större utbildning, utan de flesta finländare kunde få 
arbete utgående från den erfarenhet inom

 jord- och skogsbruk som
 de 

hade m
ed sig från hem

landet. 8 D
e flesta fick höra om

 skogsarbetsläger 
och arbetsm

öjligheter inom
 skogsbruk via bekanta, m

en också via 
platsförm

edlingar och bem
anningsföretag. Vanligen var skogsarbetslägren 

placerade långt ifrån närm
aste bebyggelse och efter att en finländare 

valt att ta anställning som
 skogsarbetare m

åste personen på eget bevåg 
ta sig till sin arbetsplats. 9

Förhållandena i skogsarbetslägren visade sig i m
ånga fall vara allt annat än 

acceptabla och m
ånga finländare konstaterade att rekryteringsföretagens 

utlovade lön och anställningsförhållandena inte var helt sanningsenliga. 
Istället för en m

ånadslön kunde m
an erbjudas ackordslön, där arbetarna 

fick betalt utgående från prestationen i jäm
förelse m

ed den tid de utfört 
arbetet på, vilket resulterade i att löntagaren var den svagare parten vid 
lönediskussioner. 10 Levnadsförhållandena var inte alltid de bästa, till 
exem

pel kunde bostäderna vara snabbt hopbyggda och idén var att de 
enbart skulle hålla i några år och sedan fick de förfalla då skogsarbetslägret 
flyttade till nya platser. Värm

ekällan kunde vara en ugn som
 allt som

 
oftast rökte in i stugan, vilket orsakade sotfärgade väggar och dålig 
luft. N

ågon ventilering fanns det inte heller eftersom
 den varm

a luften 
inom

hus inte kunde tillåtas försvinna. 11 M
ånga finländare klagade över 

förhållandena i sina ”käm
ppän” och konstaterade att den värm

e som
 kom

 
från ugnen for ut genom

 springorna i taket. Stugorna var enligt m
ånga 

byggda som
 de gam

la finska ängsladorna där det fattades både innertak 
och bräder som

 skulle agera som
 regnskydd var oftast m

urkna. I vissa 

7  Ian R
adforth, ’Finnish Lum

ber W
orkers in O

ntario, 1919–46,’ Polyphony. 
Th

e Bulletin of the M
ulticultural H

istory Society of O
ntario Fall 1981 Vol. 3 N

r. 2 
(1981), 23. 
8  K

ero (1991), 156–158.
9  R

adforth (1981), 24. 
10  R

adforth (1981), 24.
11  R

adforth (1981), 25. 
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fall var taken inte ens byggda av bräder, utan av tjärpapper eller papp. 12 

Stugorna var spartanskt inredda, bestående endast av bänkar och sängar. 
Tvättm

öjligheter fanns vid dörren, m
en eftersom

 de flesta filtar och 
lakan som

 arbetarna använde i sängarna blev tvättade endast en gång 
om

 året var det inte förvånande att löss utvecklades till ett stort problem
 

i stugorna. För att få lite friskare luft i stugorna valde m
ånga arbetare 

att ta ut m
ossan m

ellan stockarna, så att kall vinterluft kunde cirkulera. 
Problem

et var att de kalla nätterna under vintrarna kylde ner stugan 
på grund av den kyliga luften. V

idare har det berättats om
 hur arbetare 

vaknade fastfrusna i sina sängar. 13 

Tvättm
öjligheterna var bristfälliga i skogsarbetslägren eftersom

 det 
endast fanns en liten balja m

ed kallt vatten i stugorna, till exem
pel 

flera finländare var förskräckta över det faktum
 att det var nästintill 

om
öjligt att tvätta m

er än händer och ansikte i skogsarbetslägren. U
nder 

1920-talet blev det därför allm
änt m

ed bastu i alla de skogsarbetsläger 
där det fanns finländare, särskilt i de norra delarna av O

ntario. Bastun 
brukade värm

as upp två gånger i veckan och då kunde upp till 80 m
än 

både tvätta och värm
a sig. Att få tag på rena kläder kunde också vara 

svårt då de flesta arbetare inte hade egna byteskläder. D
et var först efter 

en större strejk bland skogsarbetarna 1926 som
 arbetsgivarna började stå 

för kostnaderna rörande olika tillbehör i skogsarbetslägren, exem
pelvis 

kunde en arbetare till en kostnad av 25 cent i veckan få ett lager m
ed 

underkläder, en handduk och en skjorta sam
t ett om

byte av sängkläderna. 14

M
aten och skogsarbetslägrens kockar kom

 att spela en viktig roll bland 
finländarna och skogsarbetarna. O

m
 skogsarbetslägrets kock uppfattades 

som
 kunnig och tillagade god m

at sam
t i sådana m

ängder att det räckte till 
alla var det inte ovanligt att denna person fick en aning högre lön. K

ocken 
var också tvungen att ta i beaktande frakten av och förrådsm

öjligheterna 
för m

aten till de oftast avlägsna lägren, vilket ledde till att kockar oftast 
hölls i stor respekt. H

ändiga kockar uppskattades av arbetsgivarna och 
skogsarbetarna även om

 levnadsförhållandena annars inte uppfattades 
som

 bra i skogsarbetslägren, vilket bland annat kunde leda till att en 
bra kock blev en orsak till varför m

ånga arbetare sökte sig till lägren. 
I de skogsarbetsläger där det fanns finländare var det inte ovanligt att 

12  K
ero (1991), 162.

13  R
adforth (1981), 25.

14  R
adforth (1981), 25.

traditionellt finländska rätter som
 karelska piroger, lim

pa m
ed inbakad 

fisk och vispgröt serverades. 15

Vanligtvis var det endast m
än som

 arbetade i skogsarbetslägren, m
en i de 

finländska lägren kunde en stor del av kökspersonalen och tvätterskorna 
vara kvinnor. Kvinnorna var ofta gifta m

ed skogsarbetarna vilket ledde till 
att det i de finländska skogsarbetslägren kunde finnas barn. Kvinnorna, 
som

 utförde typiskt kvinnliga arbetssysslor, fick en aning högre lön än 
de kvinnor som

 arbetade i städerna på hotell och som
 pigor, i synnerhet 

eftersom
 det inte ansågs vara norm

alt m
ed kvinnor i skogsarbetsläger. 16 

D
ock berodde storleken på lönen på hur m

ånga m
än som

 kvinnorna tog 
hand om

 i lägren sam
t att arbetsdagarna kunde vara flera tim

m
ar längre 

än i städerna. 17 Kvinnorna i lägren behandlades till största delen bra av 
m

ännen, något som
 inte alltid var fallet m

ed de kvinnor som
 arbetade 

i städerna. 18

Trots att skogsarbetet varade endast under vinterhalvåret, levde 
skogsarbetarna ett hårt liv. Förutom

 att arbetet var fysiskt krävande 
resulterade skogsarbetslägrens avstånd till annan bebyggelse att arbetarna 
i lägren hade ytterst lite eller ingen kontakt m

ed yttervärlden under 
de sex m

ånader de bodde i lägren. För det m
esta m

åste arbetarna i 
skogsarbetslägren underhålla sig själva, vilket betydde att m

an under 
då få tim

m
ar om

 kvällen då det var ledigt spelade kort, lyssnade på 
m

usik genom
 att antingen någon spelade eller via radio eller så läste 

m
an tidningen M

etsätyöläinen. 19 Tidningen gavs ut av fackföreningen 
International Lum

ber W
orkers of Canada och skrevs på finska för att kunna 

rikta sig enkom
 till de finländska skogsarbetarna. På 1930-talet bytte 

tidningen nam
n till M

aa- ja M
etsätyöläinen.

A
lkohol var förbjudet i lägren vilket ledde till att en del finländare, då 

vinterns arbete i skogsarbetslägren var över, åkte tillbaka till sina hem
 

och njöt av vad städerna (till exem
pel Port A

rthur och Fort W
illiam

) 
erbjöd. R

isken var dock stor att alkoholdrickandet och festandet gick 
till överdrift. I vissa fall återvände de finländska skogsarbetarna till sina 

15  R
adforth (1981), 25–26.

16  R
adforth (1981), 26.

17  Reino K
ero, Suureen länteen. Siirtolaisuus Suom

esta Pohjois-Am
erikkaan 

(Å
bo 1996), 179.

18  R
adforth (1981), 26. 

19  R
adforth (1981), 26–27.
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läger utan några pengar alls efter att ha slösat bort alla sina besparingar 
i barerna. 20

D
e fi

nländska skogsarbetarnas radikalisering
För de flesta finländare var skogsarbete en biinkom

st för att kunna 
finansiera jordbruket. M

ånga hade då de anlände till K
anada varit tvungna 

att ta ett lån för att kunna finansiera husbygge och jordbruk i det nya 
hem

landet. Bondgårdarna växte dock långsam
t och för m

ännen återstod 
endast valet att fortsätta att arbeta inom

 skogsbruket så att fam
iljen fick 

inkom
ster och kunde behålla kvar gården i fam

iljens ägo. D
et som

 för 
m

ånga hade varit avsikten att arbeta inom
 skogsbruket några år för att 

sam
la ihop kapitalet till den egna bondgården och bli självförsörjande 

ledde i flera fall till en livslång anställning i skogsarbetslägren. 21 H
ade 

de tur kunde finländarna hitta ett skogsarbetsläger de trivdes bra i och 
återvände till år efter år. A

ndra kunde flytta och byta läger m
ed några 

m
ånaders m

ellanrum
 då de ansåg att förhållandena i lägren var dåliga 

eller helt enkelt för att det var uttråkade av att stanna på sam
m

a ställe en 
längre tid. Även om

 förhållandena inte var de bästa i skogsarbetslägren 
var det sällan finländarna nekade till anställningar; behovet av arbete 
var allt för stort och ingen ville riskera att bli arbetslös. 22 

M
ed tiden kom

 de finländska skogsarbetarna att bilda en egen yrkeskår 
bestående av ”lum

perijäkkin” från det engelska ordet lum
berjack, alltså 

skogsarbetare. D
essa finländare rörde sig sällan utanför den egna 

yrkeskåren, och kom
 på det viset att bli isolerade inte bara från det 

engelskspråkiga sam
hället utan också från övriga finländare. D

essa m
än 

lärde sig inte det engelska språket och skaff
ade sig inte kanadensiskt 

m
edborgarskap, vilket gjorde deras position svårare då det blev konflikter 

m
ed arbetsgivarna. 23

Trots att finländarna var i stort behov av arbete och pengar, betydde 
det inte att de utan att klaga nöjde sig m

ed de dåliga förhållandena i 
skogsarbetslägren, m

en till en början förde de inte fram
 sina klagom

ål 
till arbetsgivarna. D

ålig m
at, sm

utsiga och fallfärdiga stugor sam
t 

lönem
inskning eller dålig lön kunde redan i början av 1920-talet orsaka 

m
indre stridigheter och sm

å uppror bland arbetarna i skogsarbetslägren. 

20  K
ero (1996), 168, 170–172.

21  K
ero (1996), 163.

22  R
adforth (1981), 29.

23  K
ero (1996), 169.

D
essa uppror kunde i vissa fall leda till sm

å förbättringar, m
en hade vid 

de flesta fallen ingen verkan. D
e finländare som

 m
igrerat till K

anada 
hade ofta en vänsterpolitisk inriktning i vilken flera även hade stridit 
för de röda under inbördeskriget. D

en socialistiska och kom
m

unistiska 
läggningen bland de finlandssvenska im

m
igranterna ledde till att de blev en 

bärande kraft i flertalet fackföreningar i K
anada på 1920- och 1930-talen. 

Även om
 tillvägagångssätten till en början inte kan tolkas som

 radikala, 
utvecklades kraven och strejkerna över tid i en allt högljuddare riktning som

 
upplevdes politiskt obekväm

 och störande.  Flera finländare som
 tidigare 

inte hade känt ett behov att vara politiskt radikala började intressera 
sig för det kom

m
unistiska partiet i K

anada efter att förhållandena inte 
var vad de hade förväntat sig. Efter att m

er eller m
indre blivit lurade 

av sina arbetsgivare och varit tvungna att leva i säm
re förhållanden än 

vad som
 hade förekom

m
it i Finland, ansåg m

ånga finländare att politisk 
radikalism

 var det enda sättet att förbättra deras ställning. 24

I början av 1920-talet var det fackföreningen Industrial W
orkers of the 

W
orld (IW

W
) som

 först kom
 att intressera sig för arbetarna och deras 

förhållanden. M
an höll sig dock till en strejk per år och de sm

å förändringar 
m

an fick till stånd var inte nödvändigtvis kvar då skogsarbetarna återvände 
till skogsarbetslägren följande år. D

etta betydde att fackföreningarna 
återigen m

åste få till stånd förbättringar för arbetarna. M
ålet för IW

W
 

var tudelat. D
els att genom

föra förbättringar i skogsarbetslägren, dels 
genom

 att aktivera arbetarna i lägren att organisera och hålla m
öten så 

att allas röster kunde bli hörda och föra fram
 nya krav. M

ed detta ville 
m

an skapa en djupare och bredare sam
hörighet bland arbetarna i K

anada 
som

 hade m
öjligheten att m

obilisera en större m
ängd m

änniskor så att 
m

er långvariga förändringar skulle vara m
öjliga. 25

Förutom
 IW

W
 verkade också O

ne Big U
nion (O

BU
) för att förbättra 

arbetares förhållanden, m
en denna arbetarrörelse fick aldrig någon 

starkare position i om
rådet kring Th

under Bay. Från och m
ed år 1924 kom

 
Lum

ber W
orkers’ Industrial U

nion of Canada (LW
IU

C) att spela en allt större 
roll för de finländska skogsarbetarnas organisering inom

 fackföreningar. 
Inom

 LW
IU

C var m
an m

issnöjda över de tillvägagångssätt IW
W

 och O
BU

 
hade använt sig av och de resultat de hade uppnått, därm

ed ansågs dessa 
organisationer ha en vilja m

en inte m
edel att få till stånd förändring. 

24  R
adforth (1981), 29.

25  A
hti Tolvanen, ”Finntow

n” A Perspective on U
rban Integration. Port Arthur 

Finns in the Inter-w
ar Period: 1918–1939 (H

elsingfors 1985), 55.
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LW
IU

C:s sekreterare, A
lf H

autam
äki, beskyllde IW

W
 i M

etsätyöläinen 1926 
för att sm

ida ränker som
 i slutändan var m

er skadliga än ändam
ålsenliga 

för arbetarna. LW
IU

C tog därm
ed ansvar för att organisera skogsarbetarna 

i K
anada och föra deras talan m

ot arbetsgivare och företag genom
 att 

utbilda skogsarbetarna i att organisera sig inom
 fackföreningar och hur 

m
an planerade sam

t genom
förde strejker i praktiken. 26

För att kunna få till stånd större förändringar krävdes det sam
arbete 

bland skogsarbetarna i lägren. I M
etsätyöläinen skrevs det om

 vikten av 
att ordna stugkom

m
ittéer så att arbetarna i ett läger under m

öten kunde 
diskutera igenom

 vad som
 behövde förbättras i lägren. En viktig aspekt 

var att finländarna aktiverade sig och förde vidare inform
ationen om

 
arbetarrörelsen så att de kunde bilda en verksam

het för finländarnas bästa, 
i synnerhet då livet i skogsarbetslägren kunde vara ganska intetsägande 
och innehållslöst. G

enom
 att finländarna i de olika lägren höll m

öten och 
vidarebefordrade sina krav till LW

IU
C, kunde arbetarrörelsen sam

la ihop 
alla krav på förbättringar i skogsarbetslägren och utifrån detta ordna en 
gem

ensam
 strejk bland alla skogsarbetare. 27

LW
IU

C anade dock att m
an inte skulle kunna få till stånd några större 

förändringar om
 inte alla arbetare enades i kam

pen m
ot orättvisor från 

arbetsgivarna. D
en gem

ensam
m

a faktorn m
ellan olika yrkesgrupper kom

 
att bli den vänsterpolitiska inriktningen, och även om

 alla finländare inte 
tillhörde det kanadensiska kom

m
unistiska partiet, sym

patiserade de flesta 
ändå m

ed partiets budskap. 28 En orsak till att skogsarbetarna gick m
ed 

på att sam
arbeta m

ed andra yrkeskårer var till stor del inspirerat av att 
skogsarbetarna en längre tid hade känt sig som

 andra klassens m
edborgare 

då de en stor del av året var avskärm
ade från resten av sam

hället. D
e 

finländska skogsarbetarna var m
issnöjda över att m

änniskorna i städerna 
föraktade dem

 för deras alkoholdrickande och festande. Ett m
otargum

ent 
som

 fram
fördes av skogsarbetarna var att det enda som

 städerna kunde 
erbjuda under vår- och som

m
arm

ånaderna var alkoholdrickande. V
idare 

kunde fackföreningarna ordna så att finländarna m
edverkade i kulturella 

evenem
ang och gick på m

öten i städerna, vilket i sin tur m
inskade behovet 

av att slösa bort alla besparingar i stadens barer. 29

26  M
etsätyöläinen nr. 5 (1926), 16–17.

27  M
etsätyöläinen nr. 5 (1926), 5.

28  R
adforth (1981), 29. 

29  M
etsätyöläinen nr. 5 (1926), 2–3.

LW
IU

C organiserade 1926 något som
 kan anses vara den första stora 

strejken, vilket m
edförde en del större förändringar i skogsarbetslägren, 30 

efter att skogsarbetarna i om
rådet kring Th

under Bay vägrade utföra sitt 
arbete innan arbetsgivarna höjde deras löner och förbättrade förhållandena 
i skogarbetslägren, ett krav som

 arbetsgivarna gick m
ed på. 31 M

ed denna 
strejk kom

 m
an fram

 till att om
 skogsarbetarna gick fram

 tillsam
m

ans 
m

ed en gem
ensam

 röst och lade fram
 sina krav kunde arbetsgivarna också 

gå m
ed på kraven. D

e finländska skogarbetarna var villiga att fortsätta 
arbeta, de ville enbart ha lön för m

ödan, vilket en anonym
 skribent 

konkretiserade i M
etsätyöläinen efter strejken: 

Ja kyllä m
inä käyn [töihin], m

utta vaadin dollaria tunnilta ja kunnollisen 
hoidon, ... ei m

itään sellaista jota te [työnantajat] ennen tapasitte 
m

etsäm
iehelle serveerata. 32

Efter 1926 organiserades det på en årlig basis en strejk. K
raven var 

ofta de sam
m

a eller liknande i vilket skogsarbetarna var m
åna om

 
att höja sina löner, ett ställningstagande som

 blev extra viktigt under 
depressionen. Ibland kunde kraven också vara att få ner kostnaderna på 
leveransvaror som

 skogsarbetarna m
åste betala för eller protestera m

ot 
arbetsgivarnas krav att påskynda skogsavverkningen (vilket oftast ökade 
risken för skador). Levnadsförhållandena i skogsarbetslägren stod högt 
på kravlistan, till exem

pel krävde m
an bättre m

at och tvättm
öjligheter 

sam
t rena m

adrasser och rent dricksvatten. Ett tydligt fall av arbetsvägran 
hos de finländska skogsarbetarna var kravet på att ha tillgång till bastu 
i skogsarbetslägren, och om

 inte, då utfördes inget arbete. 33

LW
IU

C utvecklades till en populär och om
tyckt arbetarrörelse i om

rådet 
kring Th

under Bay, särskilt i städer som
 Port A

rthur och Sudbury. Förutom
 

hos den finländska gruppen m
en också bland skogsarbetare av andra 

nationaliteter upplevdes det att arbetarrörelsen höll sina löften om
 

förbättringar sam
t att m

an stred för arbetarnas rättigheter. I M
etsätyöläinen 

kunde m
an läsa att ”O

n opittava taistelem
aan jo saavutettujen voittojen 

säilyttäm
iseksi ja pyrittävä eteenpäin, uusiin voittoihin.” 34, vilket betydde 

att även om
 m

an inte arbetade i skogsarbetslägren under som
m

aren, 
var det ändå viktigt att fortsätta vara aktiv inom

 arbetarrörelsen under 

30  Tolvanen (1985), 54.
31  R

adforth (1981), 29.
32  M

etsätyöläinen nr. 5 (1926), 4–5.
33  R

adforth (1981), 29.
34  M

etsätyöläinen nr. 3 (1927), 4.
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denna period, främ
st av det skälet att då det åter blev vinter kunde inte 

arbetsgivarna lura arbetarna på nytt. 35 Ä
nnu på 1930-talet var LW

IU
C 

en populär arbetarrörelse som
 lockade till sig nya m

edlem
m

ar varje år, 
även om

 skogsarbetarnas antal sakta m
en säkert m

inskade. 36

Fallet R
osvall och Voutilainen 

D
et som

 kom
 att bli en avgörande situation för finländare och den 

finländska vänstern i K
anada var fallet Rosvall och Voutilainen. V

intern 
1929 utbröt en strejk m

ot ”Th
e Pigeon Tim

ber Com
pany” och dess höga 

organisationskostnader. O
m

kring 300–400 skogsarbetare gick ut i strejk 
20 m

il norrut från Port A
rthur och inom

 arbetarrörelsen uttalades ett 
hopp om

 att strejken skulle sprida sig till andra läger. V
iljo Rosvall och 

John Voutilainen, två erfarna skogsarbetare som
 kände regionen väl, 

anm
älde sig som

 frivilliga att resa till ett skogsarbetsläger som
 styrdes av 

en finländsk entreprenör och bestod främ
st av högerpolitiskt inriktade 

finländare. Syftet m
ed resan var att övertala de 100 arbetarna som

 bodde 
där att m

edverka i strejken. Efter en vecka hade inget hörts från Rosvall 
eller Voutilainen och m

an började m
isstänka att de hade drunknat i en 

näraliggande sjö på sin resa till lägret. 

Först på våren 1930 hittades Rosvalls och Voutilainens kroppar. Först 
trodde m

an att de hade drunknat, vilket än idag är den offi
ciella versionen 

av händelserna, m
en de vänsterpolitiska finländarna och m

edlem
m

arna i 
arbetarrörelsen var övertygade om

 att Rosvall och Voutilainen hade blivit 
m

ördade av de högerpolitiska skogsarbetarna i det läger dit Rosvall och 
Voutilainen var på väg. 37 I april 1930 begravdes Rosvall och Voutilainen i 
Port Arthur m

ed ett deltagande av flera tusen personer. Själva begravningen 
och dess procession blev en sym

bol för den finländska vänstern i K
anada 

i vilken Rosvall och Voutilainen sågs som
 m

artyrer bland skogsarbetarna 
i deras kam

p för bättre förhållanden i skogsarbetslägren. Strejken som
 

Rosvall och Voutilainen ursprungligen hade m
edverkat i fick inte till 

stånd några m
ärkbara förändringar, m

en resulterade i att LW
IU

C tog 
avstånd från IW

W
 och istället anslöt sig till det nyligen etablerade W

orkers 
U

nity League, en nybildad arbetarrörelse som
 syftade till att agera likt en 

paraplyorganisation för flera yrkeskårer. Begravningen visade sig att bli 
en början på finländares ökade aktivitet inom

 olika organisationer i Port 
A

rthur och Sudbury. Inte endast skogsarbetare, utan också arbetslösa och 

35  M
etsätyöläinen nr. 3 (1927), 3–4.

36  K
ero (1996), 169–170.

37  R
adforth (1981), 32. 

gem
ene m

an och kvinna uttryckte sym
pati för skogsarbetarnas kam

p 
m

ot orättvisa förhållanden. 38 

U
nder 1930-talet utvecklades strejkerna i en alltm

er bitter och våldsam
 

riktning i efterdyningarna av den stora depressionen. V
id denna period 

steg arbetslösheten m
arkant och förhållandena i skogsarbetslägren 

gick i en negativ riktning eftersom
 arbetsgivarna försökte spara in på 

kostnaderna. 1932 konstaterades det att upp till 65 %
 av alla skogsarbetare 

var utan arbete och eftersom
 det i yrkeskåren fanns m

ånga finländare 
drabbades just denna grupp extra hårt. Inom

 den finländska grenen i de 
kanadensiska fackföreningarna hade m

an redan från början organiserat de 
arbetslösa så att även de skulle få sina röster hörda sam

t att de arbetslösa 
nu organiserade sig tillsam

m
ans m

ed skogsarbetarna för att få till stånd 
bättre arbetsm

öjligheter och förhållanden på arbetsplatserna. 39  

Trots fram
gångarna började strejkorganisationen visa tecken på inre 

stridigheter. D
en stora m

ängden arbetslösa gjorde det svårt att bilda en 
stark arbetarrörelse, karaktäriserad av rivaliteter m

ellan olika etniska 
grupperingar gjorde det svårt att sam

arbeta. Internt bland finländarna 
uppstod det stridigheter eftersom

 vita finländare som
 inte tillhörde 

LW
IU

C m
otarbetade arbetarrörelsens koppling till det kanadensiska 

kom
m

unistiska partiet. Bland de kom
m

unistiska finländarna uppstod 
även interna m

eningsskiljaktigheter då de som
 uttryckte lojalitet till 

IW
W

 inte uppskattade den fientlighet som
 de andra fackföreningarna 

visade m
ot IW

W
. U

nder m
ånga strejker sam

arbetade dock finländarna 
m

ed varandra oberoende av m
eningsskiljaktigheter. O

roligheter uppstod 
främ

st då arbetsgivarna försökte häm
ta in strejkbrytare som

 kunde 
fortsätta arbetet i skogsarbetslägren, vilket de strejkade gjorde sitt 
yttersta för att stoppa, till exem

pel hindrades strejkbrytarna från att 
kom

m
a fram

 till lägren. I det senare fallet hade arbetsrörelsen utbildat 
arbetarna i m

ilitära strategier för att skapa en barriär m
ot strejkbrytare. 40

1932 uppm
ärksam

m
ades det i M

etsätyöläinen att i om
rådet kring Th

under 
Bay hade skogsarbetarna ordnat strejker för att bland annat få lagstadgad 
ersättning vid olycksfall under arbetets gång. 41 D

et fram
fördes även krav 

på en förbättring i levnadsstandarden i lägren eftersom
 arbetsgivarna 

38  Tolvanen (1985), 59–60.
39  Tolvanen (1985), 60–61.
40  R

adforth (1981), 29–30.
41  M

aa- ja M
etsätyöläinen nr. 5 (1932), 6.
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hade hållit ner lönerna så m
ycket det gick. V

idare hade arbetstillfällena 
m

inskat och det inte fanns tillräckligt m
ed m

at sam
t att stugorna i 

lägren var under all kritik. 42 Strejken visade sig vara lyckad och i juli 
gick arbetsgivarna m

ed på de flesta av kraven, en utveckling som
 ingen 

hade förväntat sig skulle hända under depressionen. M
ängden arbetslösa 

hade dock inte m
inskat och under hösten 1932 bestäm

de sig över 1000 
finländare för att genom

föra en hungerm
arsch genom

 gatorna i Port 
A

rthur. D
em

onstrationen slutade i katastrof då polisen attackerade 
dem

onstranterna m
ed konsekvensen att en ung finländare, U

rho Jaas-
ka, avled några dagar efteråt i sviterna av sina skador efter att, enligt 
egen utsago, ha blivit m

isshandlad av polisen. N
ågon undersökning över 

händelsen gjordes aldrig eftersom
 det inte fanns några bevis, m

en Jaaska 
blev i likhet m

ed Rosvall och Voutilainen en m
artyr hos finländska sk-

ogsarbetare i deras kam
p sam

t att hans begravningsfölje utgjorde över 1 
000 personer. Begravningståget utvecklades även till en dem

onstration 
för de arbetslösa, m

anifesterat av hans kista som
 täckts m

ed en röd duk 
sam

t att en banderoll fram
förde ett budskap om

 att Jaaska dog för att 
han krävde bröd. 43

1932 var en kulm
ination och slut på enskilda finländska dem

onstrationer 
och strejker bland skogsarbetarna. U

nder 1930-talet deltog finländarna 
aktivt i arbetarrörelsen LW

IU
C, m

en som
 en etnisk grupp tillsam

m
ans 

m
ed andra etniska grupper. 44 O

rsakerna till att finländarna kom
 att 

spela en stor och avgörande roll i kanadensiska fackföreningar såsom
 

LW
IU

C och bland skogsarbetarna beror till största delen på gruppens 
storlek. D

e finländare som
 hade m

igrerat till N
ordam

erika i början av 
1900-talet var till bakgrunden ofta från landsbygden och det var naturligt 
att söka arbete inom

 ett om
råde där arbetsuppgifterna var bekanta 

sedan tidigare. Skogsarbete var för m
ånga finländare en språngbräda 

till ett annat yrke och arbete eller till en egen bondgård i K
anada, m

en 
det betydde inte per autom

atik att m
an tigande godkände underm

åliga 
anställningsförhållanden i skogsarbetslägren. I Finland hade arbetarna 
en vana och tradition av relativt goda förhållanden på arbetsplatserna 
även om

 lönen inte alltid var hög och trots att lönen var aningen högre 
i K

anada var levnadsförhållandena m
ärkbart säm

re.

42  M
aa- ja M

etsätyöläinen nr. 9 (1932), 7.
43  Tolvanen (1985), 64–67.
44  Tolvanen (1985), 66.

Inbördeskriget i Finland hade introducerat finländarna till socialistiska 
och kom

m
unistiska tankar och ström

ningar, vilket i K
anada inspirerade 

till grundandet av radikala fackföreningar som
 uppm

ärksam
m

ade en 
klasskam

p m
ellan arbetare och arbetsgivare. Finländarna ville inte finna 

sig i att bli åsidosatta eller lurade av sina arbetsgivare, vilket ledde till att 
finländarna organiserade sig och började föra fram

 sina krav. Även andra 
etniska m

igranter var aktiva inom
 fackföreningarna, m

en finländarna var 
en av de m

est synliga och högljudda i sina protester, vilket i efterhand kan 
tolkas som

 att finländarna politiskt var m
er radikala än kanadensarna 

och andra etniska grupper.
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Från sm
åstadsidyll till storstadsdjungel:

Rum
m

ets politiska betydelse i tv-kom
edin All in the Fam

ily

O
scar W

inberg

”W
ho says w

e gotta live in N
ew

 York” frågade sig A
rchie Bunker, 

huvudpersonen i tv-kom
edin All in the Fam

ily (CBS, 1971–1979), i ett 
avsnitt från 1971. 1 H

usets värm
epanna hade gått sönder m

itt i vintern 
vilket fick Archie och hans hustru Edith att dröm

m
a om

 ett varm
are klim

at. 
A

rchie m
ålade upp sin idealiserade version av sm

åstadslivet i väst, ”w
e got 

a little elbow
 room

 out there [...] you seldom
 hear no discouraging w

ord 
[...] sunshine and clean air [...] a neighborhood w

here you go for a w
alk on 

the street w
ithout fearing to take your life in your hands [...] w

here the 
m

inrorities [sic] don’t outnum
ber the m

ajorities.” 2 Vad A
rchie beskrev var 

den verklighet som
 hade präglat tv-kom

edier i Förenta staterna från sent 
1950-tal fram

till All in the Fam
ily hade prem

iär ett knappt år tidigare. 3 
N

orm
an Lear, som

 skapade serien, konstaterade senare: ”for tw
enty 

years – until [All in the Fam
ily] cam

e along – TV com
edy w

as telling us 
there w

as no hunger in A
m

erica, w
e had no racial discrim

ination, there 
w

as no unem
ploym

ent or inflation, no w
ar, no drugs, and the citizenry 

w
as happy w

ith w
hom

ever happened to be in the W
hite H

ouse.” 4 

U
r denna kontext som

 Lear beskriver utvecklades All in the Fam
ily. Serien 

representerade en ny form
 av sam

hällsm
edveten tv-kom

edi som
 präglades 

av realism
, en realism

 som
 ofta tog en politisk karaktär. Centralt för denna 

politiska m
edvetenhet var rum

m
et. Rum

m
et var även avgörande i den 

eskapism
 som

 präglade tv-kom
edier före All in the Fam

ily. Förändringen 
som

 All in the Fam
ily innebar var inte endast en följd av ett nytt program

 
som

 tilltalade tittarna, utan ett paradigm
skifte inom

 tv-industrin.

1  All in the Fam
ily, ’Th

e Blockbuster’. Förenta staterna: CBS 1971.
2  Ibid.
3  N

otera att jag m
ed term

en tv-kom
edier här uttryckligen syftar på 

situationskom
edier (eng. sitcom

). K
om

edi på tv har i Förenta staterna bestått 
av situationskom

edier å ena sidan och sketch- och varietetskom
edier å andra 

sidan. Vad gäller politik i sketch- och varietetskom
edier under tiden i fråga 

rekom
m

enderas: D
avid Bianculli, D

angerously Funny: Th
e U

ncensored Story 
of Th

e Sm
others Brothers Com

edy H
our (N

ew
 York 2009); K

en Feil, Row
an and 

M
artin’s Laugh-In (D

etroit 2014).
4  N

orm
an Lear, Even Th

is I G
et to Experience (N

ew
 York 2014), 266–267.
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Trots att tv var det m
est sedda m

ediet i efterkrigstida Förenta staterna 
och tv-underhållnings roll som

 norm
skapande har fastställts i tidigare 

forskning, är tv-underhållning som
 en del av politisk m

entalitetshistoria 
underutvecklat. 5 Sedan 1990-talet har historieforskningen som

 utreder 
rum

m
et som

 en kom
ponent i am

erikansk politisk- och m
entalitetshistoria 

ökat kraftigt. Fram
växten av en ny dom

inerande konservatism
, som

 först 
noterades i sam

band m
ed Barry G

oldw
aters presidentkandidatur 1964 

och i hög grad nådde sin zenit under Ronald Reagans adm
inistration 

på 1980-talet, var inte endast en ideologisk rörelse utan till betydande 
del en rum

slig rörelse. G
enom

 att kom
binera ekonom

isk och politisk 
historieforskning har forskare som

 K
evin K

ruse, Tom
 Sugrue och Robert 

Self kunnat påvisa rum
m

ets betydelse inom
 den m

oderna konservatism
en. 6 

Jag eftersträvar att, inspirerad av dessa historievetenskapliga ström
ningar, 

klargöra hur politik och rum
m

et förändrades kraftigt i underhållnings-tv 
under början av 1970-talet.

Jag uppskattar därm
ed rum

m
et som

 en central del av tv-underhållning vid 
slutet av 1960-talet och början av 1970-talet, sam

t påvisar hur rum
m

et 
verkade för den politiska relevansen som

 All in the Fam
ily präglades av. 

Fram
till början av 1970-talet hade populära tv-kom

edier varit eskapistiska 
till naturen, något som

 ofta tog form
en av serier där handlingen var 

satt ruralt i sm
å byar. Skaparna av All in the Fam

ily därem
ot placerade 

handlingen och karaktärerna väldigt m
edvetet i ett specifikt, urbant 

rum
 och använde sedan detta rum

 för ett berättande som
 till grunden 

var politiskt m
edvetet. 

I Förenta statern
a är tv-industrin en bransch som

 bygger på 
reklam

intäkter, sanktioneras och licenseras av staten, sam
t dom

ineras 
av underhållningsprogram

. D
ärm

ed finns det skäl att förutom
 det 

textuella även anpassa ett kontextuellt perspektiv som
 ger både 

producenter och direktörerna inom
 tv-industrin aktörskap. Sålunda 

anpassar jag en kontextuell analys i ett försök att klargöra både hur 

5  John Fiske, Television Culture (London 1987); D
avid M

arc, D
em

ographic 
Vistas: Television in Am

erican Culture (Philadelphia 1996); Jason M
ittell, 

Television and Am
erican Culture (N

ew
 York 2010). H

orace N
ew

com
b 

(red.), Television: Th
e Critical View

 (N
ew

 York 2000); K
im

 Phillips-Fein, 
’Conservatism

: A State of the Field’. Journal of Am
erican H

istory, 98:3 (2011).
6  K

evin M
. K

ruse, W
hite Flight: Atlanta and the M

aking of M
odern 

Conservatism
. (Princeton 2005); Th

om
as J. Sugrue, Th

e O
rigins of the U

rban 
Crisis: Race and Inequality in Postw

ar D
etroit (Princeton 1996); Robert O

. Self, 
Am

erican Babylon: Race and the Struggle for Postw
ar O

akland (Princeton 2003).

tidigare program
principer övergavs och gav rum

 för All in the Fam
ily, och 

hur rum
m

et i serien var av central betydelse för dess politiska diskurs.

Tv-kom
edier under 1950- och 1960-talen

Som
 underhållningsm

edium
 växte tv i Förenta staterna fram

 ur de 
strukturer som

 rådde inom
 radioindustrin.  D

e första tv-nätverken 
bildades som

 delar av de etablerade radiobolagen, och till en stor grad 
bestod underhållningsutbudet av sam

m
a erkända talanger som

 dom
inerade 

radiosändningarna. 7  Bland de tidigaste situationskom
edierna som

 slog 
igenom

 som
 tv-program

 hade m
ajoriteten uttryckligen sina rötter i 

radio-program
. 8 M

ed tanke på radiom
ediets karaktär var det naturligt att 

kom
edierna på radio överlag präglades av ett stort garde utarbetat distinkta 

röster, vilket ofta betydde olika dialekter eller accenter. Följaktligen var 
etniska karaktärer ett återkom

m
ande inslag i de tidigaste tv-kom

edierna: 
judar i Th

e G
oldbergs, skandinaver i M

am
a, irländare i Life of Riley och Th

e 
H

oneym
ooners och svarta i Am

os 
ń́

 Andy. 9 I tandem
 m

ed de politiska 
utvecklingarna under 1950-talet, och i synnerhet den så kallade andra Röda 
faran, kom

 dock tv-nätverken att i betydande skala överge program
m

en 
m

ed etniska huvudpersoner. 10

D
e etniskt m

ångsidiga tv-kom
edierna ersattes under andra halvan av 

1950-talet m
ed vad kritikern D

avid M
arc kallat för ”benevolent A

ryan 
m

elodram
as,” det vill säga helylle fam

iljekom
edier. 11 D

e främ
sta exem

plen 
på denna genre är serierna Father K

now
s Best, Th

e D
onna Reed Show

 och 

7  M
ittell (2010), 25.

8  G
ary R

. Edgerton , Th
e Colum

bia H
istory of Am

erican Television (N
ew

 York 
2007), 119.
9  Th

e G
oldbergs, Förenta staterna: CBS, 1949–1954; M

am
a, Förenta staterna: 

CBS, 1949–1956; Life of Riley, Förenta staterna: CBS, 1949–1950, 1953–1958; 
Th

e H
oneym

ooners, Förenta staterna: CBS, 1955–1956; Am
os ’n’ Andy, Förenta 

staterna: CBS, 1951–1953.
10  Joseph Litvak, Th

e U
n-Am

ericans: Jew
s, the Blacklist, and Stoolpigeon 

Culture. (D
urham

 2009), 155–157; Edgerton (2007), 148–149; H
arry 

Castlem
an &

 W
alter J. Podrazik, W

atching TV: Six D
ecades of Am

erican 
Television (Expanded 2nd Ed.) (Syracuse 2010), 54. D

en kanske genom
 

tidernas populäraste tv-kom
edi, I Love Lucy m

ed Lucille Ball, utgjorde ett 
m

ärkbart undantag då den m
anliga huvudpersonen, spelad av D

esi A
rnaz, var 

kuban.
11  Tom

 Engelhardt, Th
e End of Victory Culture: Cold W

ar Am
erica and the 

D
isillusioning of a G

eneration (A
m

herst 2007), 146.
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Leave it to Beaver. 12 D
enna slags kom

edier handlade i regel om
 ”sm

all, 
close-knit fam

ilies living in the vast expanse of television’s interchangeble 
suburbs.” 13

K
om

edierna som
 kom

 att efterträda dessa på 1960-talet präglades av m
era 

fantasi- och m
agi-inslag, m

en kan ändå beskrivas representera sam
m

a 
helylle tradition. 14 Ett annat betydande tem

a för de m
est fram

gångsrika 
tv-kom

edierna under 1960-talet var en rural inram
ning. Bron m

ellan 
1950-talets fam

iljekom
edier och 1960-talets rurala kom

edier kan 
sägas vara Th

e Andy G
riffi

th Show
, som

 W
illiam

 Paley, grundaren och 
långvariga direktionsordföranden för CBS, identifierade som

 föregångaren 
till alla rurala kom

edier. 15 D
e rurala kom

edierna har beskrivits som
 

konsensusnarrativ som
 tilltalade en bred publik, m

ellan 1962 och 1969 
fanns det ständigt m

inst en rural kom
edi bland de tre populäraste 

program
m

en. 16 Populärast av dessa var Th
e Beverly H

illbillies, som
 i sig inte 

utspelade sig i en rural m
iljö m

en vars huvudpersoner uttryckligen var 
rurala, vars popularitet trots usel kritik ledde till flera rurala kom

edier. 17 
Snart fylldes tv-tablån av populära rurala kom

edier, flera skapade 
av Paul H

enning, som
 Petticoat Junction, G

reen Acres och G
om

er Pyle, 
U

.S.M
.C. 18 Serierna har uppfattats som

 sym
ptom

atisk för 1960-talets 
konsensusnarrativ som

 stod i skarp kontrast m
ed det politiska tum

ultet 
som

 präglade åren då de rurala kom
edierna var som

 fram
gångsrikast, 

”the m
ajorities of view

ers at hom
e sim

ply preferred to avoid the upheavals 
of the era for as long as they could.” 19

12  Father K
now

s Best, Förenta staterna: CBS 1954–1955, N
CB, 1955–1958, 

CBS 1958–1960; Th
e D

onna Reed Show
, Förenta staterna: A

BC, 1958–1966; 
Leave it to Beaver, Förenta staterna: CBS, 1957–1958, A

BC, 1958–1963.
13  Castlem

an &
 Podrazik (2010), 118.

14  Erik Barnouw
, Tube of Plenty: Th

e Evolution of Am
erican Television (2nd 

Revised Ed.) (N
ew

 York 1990), 407.
15  Th

e Andy G
riffi

th Show
, Förenta staterna: CBS, 1960–1968; W

illiam
 S. 

Paley, As it H
appened: A M

em
oir (N

ew
 York 1979), 256.

16  Staiger (2000), 11–12.
17  Th

e Beverly H
illbillies, Förenta staterna: CBS, 1962–1971; Castlem

an &
 

Podrazik (2010), 157.
18  Petticoat Junction, Förenta staterna: CBS, 1963–1970; G

reen Acres, Förenta 
staterna: CBS, 1965–1971; G

om
er Pyle, U

.S.M
.C., Förenta staterna: CBS, 

1964–1969.
19  Edgerton (2007), 248.

D
en rurala rensningen

Trenderna inom
 am

erikanska tv-kom
edier som

 rådde under 1960-talet 
kom

 till ett förvånansvärt abrupt slut i början på 1970-talet. D
etta var 

en reaktion i första hand på tv-industrins ekonom
iska realiteter m

en 
också en följd av politiska förändringar i sam

hället. Sedan 1950-talet och 
fram

växten av de tre stora tv-nätverken hade CBS, Colum
bia Broadcasting 

System
, dom

inerat. 20 D
enna dom

inans var förkrossande under stora 
delar av 1960-talet då CBS stundvis stod för upp till 9 av de 10 m

est 
sedda program

m
en. 21 

D
en am

erikanska tv-industrin skiljer sig i hög grad från dito i länder 
m

ed stark public service tradition. 22 I Förenta staterna har tv-bolagen 
visserligen ett förhållande m

ed staten då den federala kom
m

unikations 
byrån Federal Com

m
unications Com

m
ission (FCC) överser och licenserar 

tv-stationer, m
en själva tv-bolagen är kom

m
ersiella aktörer vars intressen 

i främ
sta hand är vinst. D

et huvudsakliga syftet är ”to use freely accessed 
program

m
ing as a lure to sell audiences to advertisers.” 23 D

istributionen 
av tv-program

 i Förenta staterna skiljer sig också från system
et i m

ånga 
europeiska länder, de tre nätverken förhandlar m

ed lokala tv-stationer 
och ingår kontrakt som

 i praktiken gör dem
 till dotterbolag som

 får 
exklusiva rättigheter till nätverkets program

 på den m
arknaden. 24

Tittarsiff
ror har alltid varit avgörande inom

 den am
erikanska tv-industrin 

eftersom
 aff

ärsm
odellen bygger på reklam

intäkter. 25 Reklam
villkoren 

förhandlas uttryckligen på basis av reklam
ens räckvidd, vilken 

huvudsakligen beräknas på basis av tittarsiff
ror, som

 m
äts av separata 

bolag såsom
 A

.C. N
ielsen Com

pany. 26 Tittarsiff
rorna och reklam

intäkterna 
är avgörande för att förstå den förändring som

 tv-industrin stod inför 
1970 och som

 främ
st kan ses i de populäraste tv-kom

edierna. M
ot slutet 

20  I Förenta staterna åtnjöt de tre tv-nätverken CBS, N
BC och A

BC i 
praktiken m

onopol på tv-m
arknaden fram

till slutet av 1970-talet, M
ittell 

(2010), 25.
21  Castlem

an &
 Podrazik (2010), 158.

22  M
ittell (2010), 54–55.

23  M
ittell (2010), 18.

24  Sedan slutet av 1980-talet har antalet ökat drastiskt m
en de tre stora har 

fortfarande en dom
inant position, Fox har alltm

era börjat accepteras som
 ett 

stort nätverk och m
an hänvisar idag ofta till de fyra stora. M

ittell (2010), 25.
25  Janet Staiger, Blockbuster TV: M

ust-See Sitcom
s in the N

etw
ork Era (N

ew
 

York 2000), 104–105; M
ittell (2010), 54.

26  M
ittell (2010), 74–78. För en längre diskussion gällande vikten och 

bristerna m
ed N

ielsen siff
rorna, se Staiger (2000), 179.
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av 1960-talet utvecklades allt m
era exakta behov gällande tittarsiff

rorna, 
i stället för att nå hela befolkningen ökade vikten av att nå en specifik 
sorts tittare. I regel intresserade sig reklam

byråerna i allt högre grad 
för unga, välutbildade och urbana personer. O

rsakerna till detta låg i 
deras köpkraft jäm

fört m
ed befolkningen överlag och i synnerhet m

ed 
de gam

la, lågutbildade och rurala. 27

M
ot slutet av 1960-talet hade CBS fortfarande en klar ledning bland 

nätverken, vid sidan om
 deras prim

e tim
e fram

gångar var både deras 
nyhets- och efterm

iddagsprogram
 populärast. 28 D

eras ställning i prim
e 

tim
e uppehölls dock tack vare såväl de rurala kom

edierna som
 andra 

program
 m

ed gam
la etablerade stjärnor från 1950-talet, som

 Lucille Ball, 
Ed Sullivan och Red Skelton. 29 U

nder tv-säsongen 1969–1970 hotades 
CBS position som

 ledande tv-nätverk för första gången på m
ånga år 

ordentligt av N
BC, N

ational Broadcasting Com
pany. Efter en kostsam

 
vår lyckades program

chef M
ike D

ann på CBS, m
ed hjälp av om

fattande 
om

struktureringar i tv-tablå och m
arknadsföring, hålla CBS på toppen 

räknat i tittarsiff
ror, dock m

ed en m
inim

al m
arginal. 30 V

id N
BC hävdade 

dock direktören Paul K
lein högljutt att segern var pyrrhisk, CBS tittare 

bestod i hög grad av oattraktiva dem
ografier och därm

ed, hävdade K
lein, 

var N
BC ett bättre alternativ för m

arknadsföring. 31

V
id C

BS hade R
obert W

ood utnäm
nts till den nya presidenten för 

nätverket år 1969, W
ood hade sin bakgrund inom

 CBS i arbete m
ed tv-

stationerna och hade där personligen sett hur dåligt de rurala kom
edierna 

sålde i de eftertraktade storstadsm
arknaderna. 32 Tillsam

m
ans m

ed 
den nye program

chefen, Fred Silverm
an, såg W

ood att hela nätverkets 
underhållningsutbud m

åste förnyas för att undvika att förlora sin ledande 

27  Josh O
zersky, Archie Bunker’s Am

erica: TV in an Era of Change, 1968–1978. 
(Carbondale 2003), 41.
28  I Förenta staterna var prim

e tim
e på 1960-talet program

tim
m

arna 
m

ellan 19.30 och 23.00. Castlem
an &

 Podrazik (2010), 209.
29  O

zersky (2003), 49; (M
ittell 2010), 82.

30  Castlem
an &

 Podrazik (2010), 209; Fred Silverm
an, intervjuad av D

an 
Pasternack (Los A

ngeles 2001): http://w
w

w
.em

m
ytvlegends.org/interview

s/
people/fred-silverm

an#, 25.11.2015; M
ike D

ann, intervjuad av D
on W

est, 
(Los A

ngeles 1998): http://w
w

w
.em

m
ytvlegends.org/interview

s/people/
m

ichael-dann#, 25.11.2015.
31  Edgerton (2007), 274.
32  Todd G

itlin, Inside Prim
e Tim

e (N
ew

 York 1985), 206–207. Fred Silverm
an 

2001.

ställning. 33 Paley, som
 fortfarande hade avsevärt inflytande gällande 

bolagets underhållningsutbud, uppskattade de populära kom
edierna m

en 
övertygades av W

ood om
 att förändringen var nödvändig. 34

Inom
 två år lade CBS, under W

oods ledning, ner en betydande m
ängd 

populär kom
edier vars tittare var oproportionerligt gam

la och rurala, 
serier som

 Petticoat Junction, Th
e Red Skelton Show, G

reen Acres, Th
e Beverly 

H
illbillies, M

ayberry R.F.D
. och H

ee-H
aw

. 35 ”[T]hey cancelled everything 
w

ith a tree – including Lassie,” som
 skådespelaren Pat Buttram

 uttryckte 
det. 36 D

enna system
atiska, m

en kontroversiella, förflyttning bort från 
rurala m

iljöer i tv-underhållning har kom
m

it att kallas the rural purge, 
den rurala rensningen. M

ånga inom
 CBS m

otsatte sig risktagningen som
 

beslutet innebar, i synnerhet då de nya, politiskt relevanta serierna som
 

skulle efterträda de nedlagda program
m

en presenterades. 37

A
ll in the Fam

ily och det urbana rum
m

et
Efter att ha lagt ner de tidigare tittarfavoriterna var C

BS tvungna 
att hitta nya program

 som
 kunde locka de unga och urbana tittarna 

som
 var så viktiga för reklam

intäkterna. I kontrast till de synbart 
apolitiska kom

edierna från 1960-talet bedöm
de direktörerna på CBS 

att de attraktiva tittarna uttryckligen intresserade sig för m
era politiskt 

relevant underhållning. 38

Sym
ptom

atisk för denna nya slags underhållning var All in the Fam
ily, 

N
orm

an Lears och Bud Yorkins kom
edi om

 den fördom
sfulle och 

gam
m

alm
odiga A

rchie Bunker (Carroll O
’Connor), hans naiva fru Edith 

(Jean Stapleton), hans liberala dotter och svärson, G
loria (Sally Struthers) 

33  Castlem
an &

 Podrazik (2010), 209.
34  Frank Stanton, intervjuad av D

on W
est (Los A

ngeles 2000, 2001): http://
w

w
w

.em
m

ytvlegends.org/interview
s/people/frank-stanton#, 26.11.2015; 

Fred Silverm
an (2001); Paley (1979), 256, 264; G

itlin (1985), 209; Edgerton 
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, Förenta staterna: N
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1953–1970; M

ayberry R.F.D
., Förenta staterna: CBS, 1968–1971. Serien var en 

fortsättning på Th
e Andy G

riffi
th Show

 efter att han läm
nat serien; H

ee-H
aw

, 
Förenta staterna: CBS, 1969–1971.
36  A

nthony H
arkins, H

illbilly: A Cultural H
istory of an Am

erican Icon (N
ew

 
York 2004), 203.
37  Paley (1979), 264; Edgerton (2007), 275.
38  D

enna uppfattning baserade sig delvis på deras erfarenhet inom
 

varietetsprogram
 under slutet av 1960-talet, O

zersky (2003), 41.
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och M
ike (Rob R

einer). 39 Lear och Yorkin hade i flera år försökt sälja 
serien m

en deras pilotavsnitt uppfattades som
 för kontroversiell för A

BC, 
A

m
erican Broadcasting Com

pany. 40 På CBS insåg dock M
ike D

ann, Robert 
W

ood och Fred Silverm
an alla vilken potential program

m
et hade så fort 

de såg det inspelade pilotavsnittet. 41 Paley själv avskydde program
m

et 
och på den interna Program

 Practices avdelningen var m
an högst skeptisk, 

m
en W

ood trodde på program
m

et och i januari 1971 visades första 
avsnittet. 42 Redan följande höst, när den andra säsongen av All in the 
Fam

ily började, klättrade program
m

et till toppen av tittarsiff
rorna och 

slog sedan alla rekord genom
 att hållas där ända fram

 till 1976. 43 W
ood 

hade haft alldeles rätt i sin chansning på att de unga tittarna välkom
nade 

politisk relevans i sin underhållning. 

A
ll in the Fam

ily var m
edvetet politisk, såväl producenterna som

 
skådespelarna var uttalat liberala, och rum

m
et som

 serien utspelade 
sig i var en stor del av denna politik. 44 Fam

iljen Bunker bodde på H
auser 

Street i om
rådet Q

ueens i N
ew

 York och denna rum
sliga närvaro var 

central för politiken i All in the Fam
ily. D

etta m
arkerades tydligt m

ed 
öppningssekvensen som

 bestod av A
rchie och Edith sjungandes fram

för 
pianot varpå följde film

m
aterial av M

anhattan och därefter Q
ueens. 

Ö
ppningen avslutades m

ed en bild av fasaden av det hus där m
ajoriteten av 

handlingen utspelade sig. G
enom

 att sätta handlingen i arbetarkvarteren 
i det urbana N

ew
 York kunde Lear använda rum

m
et för att fram

häva 

39  D
et finns skäl att notera att m

edan All in the Fam
ily var det tydligaste och 

fram
gångsrikaste exem

plet på denna nya sorts kom
edi hade den en värdig 

föregångare, som
 hade prem

iär ett halvår tidigare på CBS och banade vägen 
för urbana kom

edier, i Th
e M

ary Tyler M
oore Show

, Förenta staterna: CBS, 
1970–1977.
40  Lear (2014), 224–225.
41  Lear (2014), 231; Bud Yorkin, intervjuad av M

orrie G
elm

an (Los A
ngeles 

1997): http://w
w

w
.em

m
ytvlegends.org/interview

s/people/bud-yorkin#, 
29.11.2015.
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on Carleton (Los A
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w

w
.em

m
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s/people/w
illiam

-tankersley, 
28.11.2015; Silverm

an (2001); Lear (2014), 236; A
niko Bodroghkozy, G

roove 
Tube: Sixties Television and Youth Rebellion (D

urham
 2001), 229; Yorkin (1997).

43  Staiger (2000), 12.
44  Rob Reiner, intervjuad av K

aren H
erm

an (Los A
ngeles 2004): http://

w
w

w
.em

m
ytvlegends.org/interview

s/people/rob-reiner, 28.11.2015; 
N

orm
an Lear, intervjuad av M

orrie G
elm

an (Los A
ngeles 1998): http://w

w
w

.
em

m
ytvlegends.org/interview

s/people/norm
an-lear#, 28.11.2015; Carroll 

O
’Connor, intervjuad av Charlie D

avis (Los A
ngeles 1999): http://w

w
w

.
em

m
ytvlegends.org/interview

s/people/carroll-oconnor#, 28.11.2015. 

den liberala politik som
 serien stod för. I kontrast till såväl de tidigare 

fam
iljekom

edierna som
 de rurala kom

edierna betydde en politiskt 
m

edveten kom
edi placerad i Q

ueens att etnicitet blev ett återkom
m

ande 
tem

a. A
rchie Bunker var rasist, han beskrevs av andra karaktärer, av 

skaparna, av kritiker och till och m
ed av CBS i m

arknadsföring, som
 

en bigott. 45 A
rchie förlorade ständigt debatter och även om

 han aldrig 
lärde sig något kunde publiken se hur ihåliga hans argum

ent var. 46 
H

ans reaktionära inställning i fråga om
 etniciteter, sam

t hans starka 
antikom

m
unism

 och hans stöd för traditionella sexuella norm
er, gör 

att han ofta avfärdas som
 konservativ utan någon ingående diskussion 

kring A
rchie som

 representant för den urbana arbetarklassens kris under 
1970-talet. 47 D

et finns dock skäl att se All in the Fam
ily som

 uttryckligen 
en skildring av de hårda ekonom

iska villkoren som
 1970-talet förde m

ed 
sig, och då är det avgörande att handlingen var satt i Q

ueens.

Liksom
 m

ånga andra stora industristäder på östkusten drabbades N
ew

 
York hårt av den avindustrialisering som

 präglade efterkrigstida Förenta 
staterna, hundratusentals industrijobb läm

nade städerna för förorter, 
m

indre städer eller andra länder. 48 Trots att N
ew

 York under hela 1900-talet 
fram

stod som
 kapitalism

ens högborg, m
ed W

all Street som
 sym

bol, fann 
staden sig i en allt djupare ekonom

isk kris under 1960-talet då utgifterna 
steg sam

tidigt som
 såväl industriarbeten som

 övrem
edelklassfam

iljer 
läm

nade staden. 49 D
enna ekonom

iska kris är inbyggd i prem
issen för All 

in the Fam
ily där det unga gifta paret G

loria och M
ike var tvungna att bo 

hos hennes föräldrar m
edan han slutförde sina studier, eftersom

 de inte 
hade råd m

ed en egen lägenhet. 50 Å
ret före All in the Fam

ily hade prem
iär 

höjde staden priset på m
etrobiljetter från 20 cent till 30 cent, och fem

 år 
senare var staden på konkursens brant. 51 För arbetarklassen, i synnerhet 

45  R
ichard P. A
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estport 
1979), xvii; Staiger (2000), 84.
46  R
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VA
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orm
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yke, Prim
e-tim
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H
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estport 2006), 179.
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im
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28.11.2015.
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i Q
ueens, Brooklyn och Bronx, m

anifesterades krisen uttryckligen i 
deras egna kvarter. ”It w

as the absolute fear that their neighborhood, in 
Corona or Forest H

ills, w
ould be populated by poor people,” m

inns en 
representant för stadsdelen Corona i Q

ueens. 52 A
rchie Bunker delade 

denna rädsla för att dela sitt kvarter m
ed andra, vilka de än m

å ha varit.

M
ellan 1960 och 1970 sjönk andelen vita N

ew
 York-bor från 76.5%

 till 
63.2%

, delvis en följd av att vita läm
nade staden m

ed dess uppfattade 
ekonom

iska problem
, kostsam

m
a välfärdsinfrastruktur och brottslighet, 

för förorterna. 53 H
istorikern Jefferson Cow

ie illustrerar hur dessa faktorer 
kom

 att försätta uttryckligen arbetarklassen i en problem
atisk sits i 

början av 1970-talet där stora delar av denna grupp kände att världens 
förändring kom

 på deras bekostnad. 54 För m
ånga vita i arbetarklassen 

knöts den ekonom
iska krisen, stadens förfall och de etniskt hom

ogena 
arbetarklasskvarterens undergång ihop i en rasfråga; ”To the people of a 
place like Q

ueens [...] [a] true crisis in governm
ent is [a black kid] in your 

daughterś class.” 55 D
en främ

sta representanten för denna m
otreaktion 

var just A
rchie Bunker. 56

N
är A

rchie fick höra att en av hans grannar hade sålt sitt hus blev han 
orolig över att de nya ägarna skulle vara  judar. H

an påm
inde sin gam

la 
granne om

 hur de tidigare i grannskapet hade lyckats hålla ute en judisk 
fam

ilj m
ed hjälp av en nam

nlista de cirkulerat i kvarteret. N
är det visade 

sig att de nya grannarna i själva verket var svarta, hävdade A
rchie att de 

skulle förstöra fastighetsvärdet i hela kvarteret och att de borde hållas 
m

ed de sina, i H
arlem

. M
ike förklarade för A

rchie, och tittarna, hur 
studier visat att de första m

inoriteter som
 flyttar till ett tidigare slutet 

grannskap i regel har högre socio-ekonom
isk ställning och därm

ed höjer 
fastighetsvärdet.  57 A

rchie fortsatte dock i senare avsnitt sina försök 
att hålla grannskapet hom

ogent och lobbade grannarna att skriva på 

52  Sam
 Roberts, ’A

n O
utsider’s Borough Shaped a Politician w

ho H
elped 

Shape it,’ N
ew

 York Tim
es, 2.1.2015.

53  Charles Brecher &
 R

aym
ond D

. H
orton, Pow

er Failure: N
ew

 York City 
Politics and Policy Since 1960 (N

ew
 York 1993), 6–7.

54  Jeff
erson Cow

ie, Stayin’ Alive: Th
e 1970s and the Last D

ays of the W
orking 

Class (N
ew

 York 2010), 194–196.
55  Joshua B. Freem

an, W
orking-Class N

ew
 York: Life and Labor  Since W

orld 
W

ar II (N
ew

 York 2001), 235.
56  Cow

ie (2010), 192; Freem
an (2001), 239–240.

57  All in the Fam
ily, ’Lionel M

oves into the N
eighborhood,’ Förenta staterna: 

CBS, 1971.

en överenskom
m

else om
 att inte sälja hus åt flera representanter för 

m
inoriteter. 58

Trots att A
rchie upprepade gånger försökte stoppa m

inoriteter att 
flytta in i kvarteret hade han inga m

oraliska kval över att själv sälja 
sitt hus åt en svart fam

ilj, så länge han själv gick på vinst. M
ike och 

G
loria försökte förklara hur fastighetsm

äklaren utnyttjade de facto 
segregation för egen vinst genom

 att sälja hus i tidigare hom
ogena 

grannskap till m
inoriteter för priser väl över m

arknadsvärde. 59 D
e 

system
atiskt diskrim

inerande fastighetsstrukturerna i N
ew

 York sträckte 
sig även till försäkringsbranschen, och A

rchie fick sm
aka sin egen bittra 

m
edicin då deras hem

försäkring sades upp som
 följd av ökad integration i 

stadsdelen. ”Th
at’s discrim

ination,” hävdade A
rchie högljutt m

en m
ärkte 

snart att han var hjälplös m
ot försäkringsbranschens regelverk. 60 

A
rchie lärde sig naturligtvis ingenting m

en genom
 att ständigt påvisa hur 

bristfällig hans logik och argum
ent var når All in the Fam

ily tittarna m
ed 

politiskt m
edvetna åsikter. D

essa exem
pel, från de två första säsongerna 

av All in the Fam
ily, visar hur skaparna av serien använde uttryckligen 

det urbana rum
m

et för att föra fram
 politiska övertygelser. N

orm
an 

Lear hävdade länge att författarna inte m
edvetet inkluderade politiska 

budskap i serien m
en insåg sedan att tv-kom

edier alltid har sänt politiska 
budskap genom

 deras norm
skapande funktion, och ansåg att hans budskap 

skildrade verkliga förhållanden på ett sätt som
 inte tidigare skådats. 61

Avslutning
D

å m
an jäm

för de populäraste tv-kom
edierna från slutet av 1960-talet 

m
ed de från tidigt 1970-tal är det slående hur olika dessa är trots att 

endast några år skiljer dem
 åt i tid. D

e tidigare konsensusnarrativen 
undvek m

edvetet öppet politiska ställningstaganden, sam
tidigt som

 
deras skildring av en verklighet utan ekonom

iska, ras eller politiska 
konflikter propagerade en konservativ världssyn. D

eras popularitet 
höll i sig under det politiskt kaotiska 1960-talet m

en lyckades inte locka 
de eftersökta unga tittarna och övergavs som

 olönsam
m

a, oberoende 
popularitet, av tv-bolagen. D

å m
ålet var att nå unga, utbildade, urbana 

tittare, bedöm
de en yngre generation direktörer på CBS, att sam

m
a 

58  All in the Fam
ily, ’Th

e First and Last Supper,’ Förenta staterna: CBS, 1971.
59  All in the Fam

ily, ’Blockbuster’.
60  All in the Fam

ily, ’Th
e Insurance is Cancelled,’ Förenta staterna: CBS, 1971.

61  Lear (2014), 266.
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öppna politiska m
edvetenhet som

 undvikits under 1960-talet nu var 
nyckeln till fram

gång. D
e nya direktörerna fick rätt då All in the Fam

ily, 
den m

est politiska tv-kom
edin genom

 tiderna, snabbt växte sig till det 
populäraste tv-program

m
et.

N
orm

an Lear beskrivs ofta som
 m

annen som
 förändrade tv-underhållning 

på 1970-talet, m
en trots att Lears talang och inflytande är uppenbart var 

förändringen som
 skedde bland tv-kom

edier på 1970-talet uttryckligen 
följden av direktörers, i synnerhet Robert W

oods och Fred Silverm
ans, 

försök att garantera en fortsatt ledande ställning för CBS, och därm
ed 

fortsatt vinst för bolaget. M
otivationen bakom

 förändringen var ekonom
isk, 

m
en följden var att den uttalat politiskt liberala N

orm
an Lear fick en 

plattform
 m

ed en publik på tiotals m
iljoner för sitt ideologiska budskap. 

Lear, och de övriga aktörerna bakom
 serien, använde denna plattform

 
för att satirisera A

rchies reaktionära och fördom
sfulla övertygelser och 

för att skildra arbetarklassens ekonom
iska kris under 1970-talet, för 

vilket rum
m

et var avgörande.

G
enom

 att sätta handlingen i ett arbetarklasskvarter i Q
ueens strävade 

producenterna efter realism
. D

en rådande de facto segregationen som
 

präglade arbetarkvarteren i storstäderna brast sam
m

an under början av 
1970-talet sam

tidigt som
 arbetarklassen m

ötte en växande ekonom
isk kris. 

Realism
en tog form

en av att skildra hur själva rum
m

et blev politiserat. 
D

et tidigare hom
ogena rum

m
et, såväl på tv som

 i verkligheten, utm
anades 

i All in the Fam
ily.
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N
ostalgi genom

 skorstenen 
En sam

tida skildring av H
angös förlorade industri som

 ett 
rum

 över en svunnen tid

Christoffer H
olm

Som
m

aren år 2012 stod staden H
angö i sydvästra Finland inför en både 

allvarlig och chockerande ekonom
isk och social m

otgång då stadens 
största arbetsgivare, ståltillverkaren FN

steel O
y A

b, 1 läm
nade in sin 

konkursansökan. Ekonom
iska svårigheter hos det internationella 

stålföretaget FN
steels finländska dotterbolag ledde till att stålverket och 

m
asugnen i H

angö stängdes över en natt. Runt 260 arbetare vid stålverket 
och ytterligare cirka 150 anställda hos andra företag på fabriksom

rådet 
förlorade sina jobb. 2 En konkursförvaltare tog över och inledde försök 
att finna en ny ägare till fabriken. Trots hoppfulla uttalanden i m

edierna 
hittades ingen köpare under två år av försök. D

en om
givande m

arken 
inklusive stålverkets ham

n såldes slutligen till H
angö stad i decem

ber 
2014, m

edan själva stålverket och de flesta om
givande fabriksbyggnaderna, 

efter ett avtal m
ellan konkursboet och ett rivningsföretag, hade erhållit 

rivningslov från kom
m

unen våren 2014, börjat nedm
onteras och säljas 

som
 skrot.

En era fick sitt definitiva slut och en m
otreaktion föddes snabbt. Stålverket 

hade inte enbart varit H
angös största privata arbetsgivare utan en 

sym
bol för hela H

angö udds industri. En tydlig off
entlig nostalgisering 

fick sitt första uttryck då en lokal förening ville bevara fabriken som
 ett 

m
innesm

ärke. Sedan dess har uttrycken blivit flera. Sam
tliga reaktioner 

faller under det begrepp som
 historikerna Jeff

erson Cow
ie och Joseph 

H
eathcott kallat ”sm

okestack nostalgia,” skorstensnostalgi eller nostalgin 

1  FN
steel verkar i dag i främ

st Sverige och N
ederländerna, m

edan det 
finländska dotterbolaget upphörde i konkursen 2012.
2  U

ppskattningen av hur m
ånga som

 förlorade jobbet varierar. V
issa talar 

om
 totalt uppem

ot 600–700 personer inklusive dem
 konkursen påverkade vid 

FN
steels fabrik i D

alsbruk. D
et innebär att konkursen var Finlands i särklass 

största år 2012.
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kring förlorad tung och dom
inerande industri. 3 N

ostalgiseringen blev 
desto snabbare, m

era off
entlig och därm

ed tydligare då stålverket som
 

ett sista fysiskt m
inne skulle rivas. Sam

tidigt inledde kom
m

unen och 
dess beslutsfattare en till synes m

edveten och enhälligt överenskom
m

en 
process om

 att skapa nya jobb och näringar i den gam
la industrins ställe. 

Stålverket skulle inte starta igen, en traditionell och till och m
ed ganska 

prim
itiv industri som

 fabriken i K
overhar hörde till det förflutna.

D
enna text presenterar kontrasten m

ellan den off
entliga reaktionen 

hos allm
änheten och det kom

m
unala arbetet för att återhäm

ta sig från 
förlusten av stålverket. M

in koncisa inblick och analys i denna del av 
konkursens följder fram

ställer innebörden av de olika uttrycken för 
nostalgiseringen. D

essutom
 ställs frågan om

 en nostalgisering som
 lyfter 

upp det gam
la, och arbetet för en strukturom

vandling, går åt m
otsatta 

håll och därm
ed innebär en utm

aning. G
år nostalgiseringen stick i stäv 

m
ed det arbete som

 är nödvändigt för att sam
hället ska återhäm

ta sig? 
För att kunna sam

la sig på nytt behöver H
angö näm

ligen någonting nytt 
för att kunna bryta m

ed det gam
la. Jag argum

enterar för att staden rent 
psykologiskt inte kan leva på en gam

m
al identitet som

 slagits i spillror i 
och m

ed förlusten av det sym
boliskt viktiga och helt konkret dom

inerande 
stålverket som

 en arbetsplats. Sam
tidigt kan nostalgiseringen vara viktig 

som
 en sorgeprocess.

Trots det m
åste rum

m
et om

definieras både konkret och bildligt för att 
ge utrym

m
e för nya typer av företag. H

angö m
åste överge sin identitet 

som
 industristad eller åtm

instone till en del ge avkall på industrins 
dom

inerande betydelse i identiteten. Att fortsättningsvis bygga en del 
av sin styrka som

 kom
m

un på dom
inansen av traditionell industri blir 

om
öjligt. Invånarna m

åste få andra alternativ och beredas m
öjlighet att 

acceptera nya typer av näringar. Jag argum
enterar för att det kan försvåras 

av att nostalgin kring den förra identiteten är stark. M
in analys av detta 

baserar sig i huvudsak på sociologen Tim
 Stranglem

ans artikel ’’Sm
okestack 

N
ostalgia’: ’Ruin Porn’ or W

orking-Class O
bituary: Th

e role of D
eindustrial 

3  Å
r 2003 gick Cow

ie och H
eathcott även i bräschen för ett nytänkande 

inom
 forskning om

 deindustrialisering. I antologin Beyond the Ruins: Th
e 

M
eanings of D

eindustrialization vill de bryta m
ed forskningens fokus på 

deindustrialiseringens konkreta följder, ”the body count.” D
e vill tänka 

om
 kronologin, m

innet, rum
sliga förhållanden, kulturen och politiken 

i processen vi kallat deindustrialisering. Se: Jeff
erson Cow

ie &
 Joseph 

H
eatcott, ’Introduction,’ Beyond the Ruins: Th

e M
eaning of deindustrialization, 

red. Jeff
erson Cow

ie &
 Joseph H

eatcott (Ithaca 2003), 1–2; 14–15.

Representation’ (2013). 4 För bakgrunden till deindustrialisering som
 en 

även utpräglat kulturell företeelse m
ed rum

sliga aspekter förlitar jag m
ig 

på Steven H
igh och D

avid W
. Lew

is i Corporate W
asteland: Th

e landscape 
and M

em
ory of D

eindustrialization (2007). 5

Jag utgår liksom
 Stranglem

an, H
igh och Lew

is ifrån rum
m

et som
 

betydelsefullt. Rum
m

et, eller platsen, i form
 av stålverket får en både 

representativ och sym
bolisk roll. D

et är vid stålverket det betydande 
arbetet utfördes. D

et konkreta stålverket gav levebrödet. Fabriken 
blir därm

ed en representation eftersom
 arbetet på verket, den vardag 

fabriksarbetet innebar och den identitet det skapade inte längre kan 
synliggöras. 6 Fabriker i allm

änhet, och i det här fallet stålverket, blir 
därtill sym

boliska för de uppsagda arbetarnas identitet, i vissa fall som
 

ett hjärta för hela sam
hället. 7 I H

angös fall har stålverket av flera orsaker 
utgjort en sym

bol för hela uddens industri och den m
inneskultur som

 
hittills uppstått kring det talar för dess särställning. En sådan har inga 
andra förflutna nedläggningar eller nedskärningar bland H

angös m
ånga 

industrier resulterat i. 8

D
et andra rum

m
et som

 är betydelsefullt för denna analys är sam
hället 

H
angö. Tack vare läget ute på sydvästra Finlands yttersta spets och endast 

kopplat till fastlandet m
ed en landtunga är staden redan geografiskt ganska 

klart avgränsad. D
ärtill har den starka industri och ham

nverksam
het som

 
funnits i staden i över ett sekel m

arkerat gränserna ännu tydligare. Staden 
har länge varit ham

nstaden och industristaden vid sidan av som
m

arstaden, 
turistorten och i någon m

ån den historiska badorten. H
angö har haft 

4  Tim
 Stranglem

an, ’’Sm
okestack N

ostalgia’: ’Ruin Porn’ or W
orking-Class 

O
bituary: Th

e role of D
eindustrial Representation,’ International Labor and 

W
orking-Class H

istory Vol. 84 (2013), 23–37.
5  Steven H

igh &
 D

avid W
. Lew

is, Corporate W
asteland: Th

e landscape and 
M

em
ory of D

eindustrialization (N
ew

 York 2007). 
6  Flera forskare som

 studerat deindustrialisering har påtalat detta, och 
även kopplat det till m

odernisering och kapitalism
. Se ex: Cow

ie &
 H

eathcott 
(2003), 15. Även historiker som

 Pierre N
ora har påtalat betydelsen av hur 

m
innen tillskrivs och ”fastnar” på platser. Se: red. Pierre N

ora, Realm
s of 

M
em

ory: Th
e Construction of the French Past (N

ew
 York 1998), 18.

7  H
igh &

 Lew
is (2007), 9.

8  Å
r 1976 slog den hårdaste konkursen före konkursen vid stålverket 

i K
overhar m

ot H
angö. D

å förlorade drygt 300 personer arbetet på 
klädfabriken H

yvon. Trots den stora förlusten har ingen näm
nvärd 

nostalgisering följt på den konkursen. Fabriken där H
yvon verkade fick dock 

ny verksam
het i och m

ed företaget Printal.
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och har fortfarande flera identiteter, vissa starkare i invånarnas ögon, 
andra starkare i utom

ståendes ögon. Flera processer, kom
m

unala beslut 
och handlingar har både m

edvetet och om
edvetet påverkat, och påverkar 

fortfarande, dessa identiteter, m
en jag argum

enterar för att FN
steels 

konkurs och rivningen av stadens största arbetsplats tvingar fram
 en 

ytterligare process. I den processen kom
m

er staden som
 industristad 

definieras om
 och en m

edveten satsning på något annat leder till en ny 
identitet, eller en förändrad identitet där någon av de andra identiteterna 
stärks. Sam

tidigt kom
m

er processen kring en nostalgisering av den forna 
tunga industrin och specifikt stålverket säkerligen fortsätta. Resultatet 
av dessa processer går åtm

instone delvis m
ot varandra, delvis parallellt.

En dom
inerande industri ger staden identitet

V
id en så betydande förlust av arbetstillfällen som

 FN
steels konkurs 

innebar för en liten stad som
 H

angö är konsekvenserna givetvis m
ånga. 

I m
aj 2012, en m

ånad före konkursen, låg arbetslöshetsgraden i H
angö 

på 8,4 procent. Två m
ånader senare hade den stigit till 12 procent. 9 

D
ylika ekonom

iska och sociala konsekvenser följer självfallet på stora 
industrinedläggningar m

en utöver de konkreta följderna finns en hel 
del andra m

indre synliga följder, så även i H
angö. K

onkursen slår bland 
annat m

ot lokalsam
hällets och invånarnas identitet, sam

t uppfattningen 
om

 den egna staden och dess styrkor, fram
gång och fram

tid. 

Att identiteten oundvikligen påverkas kan förklaras av den vikt stålverket 
hade i uppfattningen om

 staden H
angö. D

en del av H
angös identitet som

 
hänförs till arbetsplatser, ekonom

i, invånarens arbetsliv och därm
ed 

vardag, har bland annat byggts upp av faktum
et att H

angö länge varit 
ett av Finlands m

est industrialiserade sam
hällen i relation till sin 

befolkningsm
ängd, och betydelsen av industrin och specifikt stålverket 

i H
angö slutar inte där. Fabriken började planeras i m

itten av 1950-talet 
och företaget O

y K
overhar A

b grundades år 1960. Bakom
 starten låg 

finländska O
y Vuoksenniska Ab och svenska Stora K

opparbergs Bergslags 
A

B. I lokala m
edier resulterade bygget av m

asugnen i rubriker som
 ”En 

bygd byter ansikte.” Som
 m

est arbetade 1100 personer m
ed bygget av 

m
asugnen som

 blev Finlands största och startade den 25 novem
ber 1961. 

Tio år senare byggdes stålverket och den första sm
ältningen skedde i april 

1971. Fabriken var m
odern, blev sym

bolisk för H
angös efterkrigstida 

industrialisering och återuppbyggnad och var redan på 1960-talet en 

9  N
ärings- trafik och m

iljöcentralen i N
yland, Työllisyyskatsaus 5/2012 &

 
7/2012.

stor arbetsgivare m
ed knappa 400 anställda. 10 Stålverket och m

asugnen 
var en grundpelare i H

angös fortsatta tillväxt som
 en efterkrigstida 

industristad och gav en livslång karriär för hundratals arbetare, och i 
flera fall arbete för flera generationer. D

et närliggande sam
hället Lappvik, 

m
ed i dag runt 500 invånare, levde upp.

Efter drygt 50 år av verksam
het stod stålverket våren 2012 inför en 

om
fattande m

odernisering. D
å hade H

angö udds rent fysiskt m
est synliga 

sym
bol för traditionell industri och ortens största arbetsgivare haft flera 

svåra år bakom
 sig och tron på en fortsättning hade redan vacklat ganska 

länge då verket blev alltm
er om

odernt och heller inte specialiserats i den 
tilltagande konkurrensen på världsm

arknaden. Våren 2012 ville ägarna 
ändå satsa på en betydande renovering av bland annat m

asugnen. D
en 

första fasen skulle kosta 40 m
iljoner euro, totalt väntade renoveringar 

och investeringar på 150 m
iljoner euro. Fabriken skulle få nytt liv och 

FN
steel byggde upp en hoppfull bild av fram

tiden. M
oderniseringen 

skulle föra den traditionella tunga industrin in i fram
tiden. A

llt skulle 
bli ”eff

ektivare och m
era finslipat,” eller som

 de regionala m
edierna och 

till exem
pel fackföreningstidningen Ahjo uttryckte det: nu fanns det 

”fram
tidstro i K

overhar igen.” 11 

Chocken den 26 juni 2012
M

itt i m
oderniseringen den 26 juni 2012 kom

m
er ändå det chockerande 

beskedet om
 konkurs. M

oderniseringen och det övriga arbetet stannar 
av i både K

overhar och D
alsbruk där FN

steels andra finländska fabrik 
ligger. K

onkursen innebär förlusten av den största arbetsgivaren på 
H

angö udd och en av de största i hela regionen. Runt 260 personer är 
anställda direkt av FN

steel i K
overhar. På om

rådet verkar därtill flera 
företag m

ed sam
m

anlagt runt 150 anställda. Sam
tliga företag är beroende 

av verksam
heten vid stålverket och tvingas därm

ed efterhand lägga ner 
sin verksam

het. U
töver denna förlust upphör all aktivitet i H

angö udds 
största fabrik och den synligaste byggnaden på udden. Stålverkets höga 
byggnader och m

asugnen syns på tiotals kilom
eters avstånd. Stålverket 

utgör en konkret representation för industrin på H
angö udd och en sym

bol 

10  G
unnar Lundqvist, K

overhars tillblivelse och tid som
 järnverk (Lappvik 

2001) &
 Leif Stenw

all, K
overhar: Från dåtid fram

 till nutid 1960–2014, 
Ekenäs tv 2015.
11  Pia Santonen, ’Tunga industrin i K

overhar fortsätter’:  http://svenska.
yle.fi/artikel/2011/04/26/tunga-industrin-i-koverhar-fortsatter &

 Jonny 
Sm

eds, ’Fram
tidstro i K

overhar’:  http://arkisto.ahjo.fi/portal/suom
i/ahjo_

verkkolehti/?a=getA
rticle&

issueId=87&
articleId=1219.
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för industrialiseringen och återuppbyggnaden efter kriget och den ryska 
arrenderingen som

 hade lett till att all industri evakuerats från H
angö. 

Reaktionerna på nedläggningen blir stor, de regionala m
edierna följer 

upp konkursen så gott som
 varje dag i flera veckor. N

edläggningen blir en 
stor händelse även i stålbranschen. Flera tidningar lyfter upp den som

 ett 
tecken på förändring i den finländska stålindustrin. Ä

nnu i oktober 2015 
publicerade Ahjo en artikel om

 hur stålindustrin i Finland lever vidare 
genom

 specialisering. K
overhar var det sista traditionella stålverket i 

Finland och det fjärde sista i sin helhet. D
e tre som

 än i dag är i bruk 
överlever på den globala m

arknaden och dess aktuella överproduktion 
genom

 att satsa på specialstålprodukter. 12

A
ll denna sym

boliska innebörd stärks av H
angös industrihistoria före andra 

världskriget, en stark industri ännu under 2000-talet, m
en även till och 

m
ed efter FN

steels konkurs. 2007, innan recessionen gjorde sitt globala 
inträde, hade H

angö närm
are 1900 personer sysselsatta inom

 enbart 
tillverkningsindustrin i relation till en befolkning på drygt 9000 invånare. 
G

rannkom
m

unen Raseborg m
ed en runt tre gånger större befolkning hade 

cirka 1700 personer sysselsatta inom
 tillverkningsindustrin. 13 U

ngefär 
25 procent av den arbetsföra befolkningen i R

aseborg var då sysselsatt 
inom

 näringsgrenen för förädling
14. I H

angö låg procenten på runt 43 
m

en steg ännu år 2009 till 45 procent varefter trenden svängde. Ä
nnu vid 

utgången av 2012 fanns cirka 37 procent av alla arbetstillfällen i staden 
inom

 näringsgrenen för förädling, m
en då hade den procentuella andelen 

sjunkit från runt 42 på ett år. Bland de övriga m
est industrialiserade 

städerna i Finland hade Forssa då 34,4, Valkeakoski 37,8 och H
ögfors 42,7 

procent av arbetstillfällena inom
 förädling. I hela landet låg m

edeltalet 
på 21,6 procent. 15

D
en nödvändiga om

struktureringen
D

å ett sam
hälle m

ed H
angös bakgrund och situation utsätts för en så 

stor förlust av en fysisk arbetsplats, m
ed en tydlig koppling till konkreta 

12  ’V
ielä sulaa teräs Suom

essa,’ Ahjo, nr. 13 (2015).
13  Statistikscentralen/sysselsättningsstatistik, Industri, Västra N

yland, 
A

rbetsplatser inom
 tillverkning kom

m
unvis 2007–2011. N

äringsgren 
TO

L2008.
14  Från och m

ed 2007 har statistikcentralen övergått till att statistikföra 
sysselsättningen enligt denna näringsgren.
15  Statistikscentralen, K

om
m

unernas nyckelsiff
ror (Forssa, 

H
ögfors, Valkeakoski, H

angö, R
aseborg): http://w

w
w

.stat.fi/tup/alue/
kuntienavainluvut.htm

l#?active1=SSS&
active2=710.

arbetstillfällen och dess sym
boliska byggnad för stadens industri, 

påverkas inte enbart stadens näringsstruktur utan även sam
hällets 

identitet. D
e konkreta följderna har givetvis varit arbetslöshet och 

utflyttning. Ekonom
iskt har kom

m
unen tagit em

ot de första betydande 
sm

ällarna under 2015 då de beräknade skatteinkom
sterna m

åste skrivas 
ner m

itt under budgetåret. Flera följder, både ekonom
iska och sociala, 

lär vänta. Internationellt har dylika processer och vanliga följder varit 
förem

ål för om
fattande forskning ända sedan 1970-talet då den så 

kallade deindustrialiseringen blev ett fenom
en i U

SA
. Forskningen om

 
hur stålverken m

onterades ner, arbetsplatser förlorades, sm
å städer 

om
strukturerades och hur det så kallade rostbältet i östra U

SA uppkom
 

har studerats ingående.

D
essa konsekvenser är givetvis intressanta och viktiga att studera 

även för H
angös del m

en sam
hälleligt är den konstruktiva vägen m

ot 
en ny struktur, parallellt m

ed de negativa följderna vanligtvis kallat 
strukturom

vandling, 16 m
er relevanta. Sam

tidigt som
 sam

hället anpassar 
sig till följderna inleds en jakt på något som

 kan kom
pensera bortfallet. I 

vanliga fall handlar det helt konkret om
 jakten på nya arbetstillfällen och 

nya näringsgrenar. I H
angös fall argum

enterar jag för att m
an förutom

 
detta behöver en om

definiering av stadens identitet, en om
vandling som

 
inte enbart innebär att den konkreta och synliga strukturen förnyas. 
Även identiteten behöver en om

strukturering. D
enna om

definiering 
behövs för att en så stor förlust ska kunna bearbetas rent psykologiskt 
och identitetsm

ässigt. D
essutom

 m
åste m

an åtm
instone delvis bryta 

m
ed det gam

la för att ge rum
 för något nytt, nya typer av arbetsplatser, 

arbetsm
öjligheter och en ny identitet. D

en nya identiteten är ett m
åste då 

den gam
la inte längre kan stödjas i och m

ed det ändrade industriklim
atet 

i Finland liksom
 i resten av N

orden. D
en typ av basindustri till vilken ett 

traditionellt stålverk, och en stor del av den övriga m
etallindustrin, hör 

har kontinuerligt nedm
onterats i övriga västvärlden. D

etta har tagit än 
m

er fart i och m
ed den ekonom

iska recession som
 inleddes runt 2008.

16  Begreppet strukturom
vandling förtjänar en kort diskussion. Begreppet 

borde rim
ligtvis hänvisa till en konkret förändring i ett sam

hälle, där 
gam

la näringsstrukturer ersätts av nya. D
e gam

la har då troligtvis förlorats 
abrupt genom

 konkurser eller nedskärningar. V
id sådana händelser ges 

utsatta kom
m

uner och om
råden i Finland statusen som

 om
råde för akut 

strukturom
vandling. D

ärm
ed syftar statliga m

yndigheter på att redan 
förlusten av strukturer innebär strukturom

vandling. Jag utgår från att 
strukturom

vandlingen sker då den nya strukturen skapas.
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I H
angö kunde den konstruktiva vägen m

ot om
strukturering skönjas 

redan några m
ånader efter FN

steels konkurs, m
en har på riktigt tagit 

fart först som
m

aren och hösten 2015. D
irekt efter konkursen 2012, var 

staden fortfarande lam
slagen av förlusten. Statliga m

yndigheter beviljade 
regionen kring stålverket (kom

m
unerna H

angö och R
aseborg) status 

som
 om

råde för akut strukturom
vandling, FN

steels konkursförvaltare 
försökte hitta en ny ägare för att fortsätta verksam

heten såsom
 förr och 

kom
m

unala och statliga m
yndigheter inledde åtgärder för att skola om

 
uppsagda och m

inska verkningarna av den akut växande arbetslösheten. 
H

oppet om
 en fortsatt verksam

het var stark och stärktes gång på gång av 
konkursförvaltarens uttalanden om

 att det fanns stora m
öjligheter att 

hitta en ny ägare. D
essa hopp lyftes upp i regionala m

edier, och till och 
m

ed nationella m
edier hoppade på denna jargong, trots att experter var 

skeptiska till en fortsättning. G
anska snabbt borde det ändå ha stått klart 

att stålverket inte återuppstår. M
arknadspriserna på stål var ogynnsam

m
a, 

m
oderniseringen hade blivit ofullbordad och redan en om

start av den 
och hela verket skulle vara kostsam

t. U
nder 2013 följde förhandlingar 

m
ellan konkursboet och intresserade köpare. D

essa off
entliggjordes 

aldrig m
en rann uppenbarligen ut i sanden. Enligt konkursförvaltare 

H
annu Y

lönen avgjordes ödet av åldern på stålverket, avståndet till 
m

arknaden, K
overhars traditionella produktion till skillnad från den 

övriga stålindustrins specialisering och fabrikens storlek. 17

2014 uppstod ändå en ny m
öjlighet då H

angö stad inledde förhandlingar 
om

 att köpa m
arken runt stålverket. Sam

tidigt hade konkursboet beslutat 
att stålverket ska rivas och säljas som

 skrot. Stadens intresse hade ändå 
väckts redan tidigare, och diskuterats av politiker i m

edierna redan 
2012, bara en m

ånad efter konkursen. 18 Stålverket hade näm
ligen en 

intressant ham
n m

ed tillräckligt djup för kom
m

ersiell ham
nverksam

het. 
U

nder hösten uttalade H
angös ham

ndirektion sam
m

a tankegångar. 19 
H

är gick staden alltså in för en konkret strukturom
vandling, stadens 

redan existerande ham
nverksam

het kunde expanderas och rollen som
 

ham
nstad via det kom

m
unalt ägda H

angö ham
n A

b skulle då stärkas 
ytterligare. H

am
nbolaget och fler synliga politiker hade gått in för att 

skapa något annat i stålverkets ställe. V
id årsskiftet 2014–2015 köpte 

17  Christoff
er H

olm
, ’Å

ldern och storleken avgjorde ödet,’ Västra N
yland 

14.03.2014.
18  Christoff

er H
olm

, ’V
isioner för K

overhar finns,’ Västra N
yland 7.7.2012.

19  Eva H
agm

an, ’Staden sneglar på ham
nen i K

overhar,’ Västra N
yland 

25.9.2012.

staden 665 hektar m
ark och vatten av konkursboet för 10 m

iljoner 
euro. D

e kom
m

unala beslutfattarna verkar därm
ed någon gång under 

2013 och 2014 ha valt att överge hoppet om
 en fortsättning på det 

gam
la och valt om

strukturering. H
angö gick in i en ny era och bröt m

ed 
industritraditionen. N

ya näringsgrenar skulle ta över det om
råde som

 
tidigare reserverats för den tunga industrin. O

m
rådet skulle få ett nytt 

användningsändam
ål och planeras som

 en logistikhubb, inte för industri. 20

U
nder 2015 har det arbetet fortsatt och planläggningen inletts. H

angö 
har även på andra fronter gått in för ett nytänkande och en brytning m

ed 
det gam

la. I stadsdirektörsvalet som
m

aren 2015 valde stadsfullm
äktige 

D
enis Strandell till ny stadsdirektör. Staden satsade på en kandidat 

utan kom
m

unal erfarenhet via annat än politik, m
en också en kandidat 

m
ed en tre decennier lång karriär inom

 näringslivet. V
id sidan av detta 

arbetar staden i skrivande stund m
ed att få en förbindelse från den nya 

fiberoptiska datakabel som
 byggts m

ellan Tyskland och H
elsingfors 

vintern 2015–2016. O
m

 kabeln får en förgrening till H
angö planeras 

en datacentral i staden. D
ärtill ska flera företag inom

 den betydande 
kem

iska industrin i H
angö expandera och m

odernisera, och ett nytt 
solkraftverk ska kopplas till en av industrierna. H

angö går in på en ny väg 
som

 bryter m
ed m

ycket av det en traditionell industristad karaktäriserats 
av. D

atateknologi, transportbranschens expansion, renare industrier 
och m

era autom
atiserat arbete ger oundvikligen industristaden H

angö 
en ny identitet och im

age.

En m
ångfacetterad nostalgisering tar fart

Vändningen m
ot arbetet för nya strukturer i stället för att bevara de 

gam
la är säkerligen en kom

bination av m
edvetet arbete och m

öjligheter 
som

 öppnat upp sig i kölvattnet av FN
steels konkurs. O

beroende av 
förändringens storlek är detta något som

 m
ycket väl kan strida m

ot en 
vilja att m

innas en förfluten identitet. Redan den praktiska problem
atiken 

i att skola om
 personer som

 levt m
ed och arbetat inom

 den traditionella 
industrin är ett problem

. V
idare argum

enterar jag för att m
oderna 

näringsgrenar, åtm
instone i ett sam

hälle som
 H

angö, ännu inte har sam
m

a 
status som

 den industri som
 populärt anses ha ”byggt upp Finland.” 

M
isstron m

ot till exem
pel m

iljöteknikföretag kan vara stor, och m
era 

autom
atiserat arbete anses inte vara något ”riktigt arbete.” D

e arbetare 
som

 sagts upp från den traditionella industrin lär m
innas den m

ed 

20  Christoff
er H

olm
, ’"K

overhar kräver tid och hårt arbete",’ Västra N
yland 

3.9.2015.
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respekt. D
enna vilja uttrycks i rom

antisering och nostalgisering och har 
redan tagit ett flertal uttryck i H

angö under det fåtal år som
 gått sedan 

konkursen. U
ttrycken bekräftar i sin tur att respekten för den gam

la 
basindustrin är stor. D

et kan betyda att den förlorade industrin haft en 
så stark status och identitetsskapande eff

ekt att nya näringar och nya 
arbetsplatser åtm

instone inte direkt, om
 ens någonsin, kan kom

pensera 
detta och konkurrera m

ed det. Trots att det kom
m

unala beslutsfattandet 
redan brutit m

ed traditionen, och att den förra identiteten har en tydlig 
m

otström
ning, är detta tydligt sam

m
anlänkat m

ed hela traktens relation 
till den gam

la tunga industrin och stålverket.

U
nder som

m
aren 2014 utvecklades ett första m

ycket konkret sätt att 
värdera och lyfta upp stålverkets betydelse. D

å anhöll föreningen Pro 
Billnäs om

 att m
asugnen vid stålverket skulle skyddas i enlighet m

ed 
lagen om

 skyddande av byggnadsarvet. I sin anhållan till närings-, 
trafik- och m

iljöcentralen ansåg föreningen att H
angö stad, som

 då redan 
beviljat rivningslov för fabriken, förbisett god förvaltningssed då m

an 
inte utvärderat speciellt m

asugnens kulturhistoriska värde, till exem
pel 

hade inte M
useiverket ens konsulterats. I och m

ed sitt förslag agerade Pro 
Billnäs säkerligen delvis m

ed erfarenheterna från det lyckade bevarandet 
av de gam

la västnyländska bruken i Fiskars och Billnäs. Föreningen 
ansåg att m

an inte ska riva ett m
odernt stålverk bara för att det inte är 

lika gam
m

alt och har sam
m

a charm
 som

 1600-talsbruken. Föreningen 
belyste vikten av att m

asugnen kunde tjäna som
 ett m

innesm
ärke 

över den senaste epoken i västnyländsk järnhantering sam
t utgöra 

en hedersbevisning gentem
ot alla dem

 som
 jobbat vid K

overhar, och 
dessutom

 åskadliggöra en viktig bit av finländsk industrihistoria. 21 En 
skyddsm

ärkning skulle dock ha krävt att rivningsbeslutet upphävdes, 
vilket i sin tur hade lett till en lång och kostsam

 behandlingsprocess. 
Besvärstiden hade dessutom

 gått ut och statliga pengar för att bevara 
m

asugnen fanns inte. Pro Billnäs drog sig tillbaka. 22

Som
 en kom

pensation, m
en också som

 en åtskild process, inledde 
byaföreningen i K

overhars närm
aste sam

hälle, Lappvik, nästa försök att 
bevara åtm

instone m
innet av stålverket. U

nder hösten 2014 presenterade 
föreningen idén om

 att bygga ett sex m
eter långt m

innesm
ärke intill det 

gam
la stålverket. M

innesm
ärket i form

 av verkets silhuett önskade m
an 

21  Peter Johansson ’Förening vill bevara m
asugnen i K

overhar,’ Västra 
N

yland 24.06.2014. 
22  Peter Johansson, ’Pengarna en stötesten,’ Västra N

yland 24.06.2014.

resa då fabriken skulle vara riven, planerat till 2016. 23 Båda närliggande 
kom

m
unerna, H

angö och R
aseborg, beslöt bevilja föreningens ansökan 

och tilldelade prelim
inärt pengar till m

innesm
ärket. U

ngefär sam
tidigt 

som
 byaföreningen fram

förde sina planer släppte pow
erm

etal-bandet 
Astralion, m

ed kopplingar till H
angö, sitt första album

. Bland låtarna fanns 
en hyllning till Lappvik och stålindustrin i K

overhar. I m
usikvideon till 

låten ”W
e all m

ade m
etal” syns flera episoder från stålverkets verksam

m
a 

dagar. M
edlem

m
en Jan H

ögbacka förklarade att låten ”är en hyllning till 
de som

 jobbat vid fabriken och till sam
hället Lappvik överlag,” 24 m

ed 
textrader som

 beskriver en industri vars ”rökpelare genom
borrade him

lens 
kött” och m

asugnens torn som
 ”skjuter gnistor från en svart yta.” 25

U
nder 2015 har uttrycken för att bevara m

innet blivit ännu fler. 
D

okum
entationen av stålverket har fortsatt av am

atörfotografer, 
m

edier, H
angö m

useum
 (som

 även planerar en fram
tida utställning om

 
stålverket) och för annat professionellt bruk. På nätet finns ett flertal 
sam

lingar m
ed fotografier, exem

pelvis album
et ”K

overhar in m
em

oriam
” 

av fotografen Carlo Palerm
o m

ed ett eget förflutet i stålbranschen och på 
stålverket i K

overhar. 26 V
idare lanserade det lokala tv-bolaget Ekenäs tv 

dokum
entären Koverhar: Från dåtid fram

 till nutid 1960–2014 under 2015, 
en dokum

entär som
 började produceras hösten 2014 m

ed syfte att sam
la 

in m
innen från arbetare som

 uppfattat stålverket ”som
 sitt liv.” 27 Även om

 
dokum

entärer vanligtvis främ
st tjänar syftet att berätta en historia är 

nostalgiseringen i K
overhar: Från dåtid fram

 till nutid 1960–2014 på flera 
håll tydlig. D

okum
entären visar näm

ligen inte enbart upp det förflutna, 
utan skapar en känsla av saknad och därm

ed nostalgi genom
 valet av 

arkivbilder och -film
er, m

usik och kom
m

entarer.

N
ästa dokum

entär om
 K

overhar presenterades hösten 2015. Film
en vid 

nam
n Koverhar - Kreativ förstörelse? har producerats för Yle 5 m

ed planerad 
visning på television vårvintern 2016. D

en fokuserar på nedläggningen av 
fabriken, innebörden av förlusten och dess konkreta följder i H

angö. Arbetet 
m

ed dokum
entären har fått en fortsättning i ett större audiovisuellt 

23  Christoff
er H

olm
, ’Till m

innet av stålverket,’ Västra N
yland 29.11.2014.

24  M
alin Valtonen, ’K

overhar hyllas i ny m
etallsång’: http://svenska.yle.fi/

artikel/2014/11/26/koverhar-hyllas-i-ny-m
etallsang.

25  Encyclopaedia M
etallum

: http://w
w

w
.m

etal-archives.com
/album

s/
A

stralion/A
stralion/470232.

26  Se: C. Palerm
o, photogallery: http://cpalerm

o.1g.fi/kuvat/
Cpalerm

o+Photography/K
overhar+In+M

em
oriam

/.
27  Eva H

agm
an, ’Farväl till stålm

ännen,’ Västra N
yland 23.08.2014. 
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projekt m
ed sam

m
a nam

n. I projektet har film
regissören Ilkka R

autio, 
som

 står bakom
 dokum

entären, m
usikproducenten Tuom

as N
orvio och 

dansproducenten Saara Töyrylä sam
arbetat. G

enom
 dans, ljus, m

usik och 
film

 skapar projektet en m
era m

ångfacetterad bild av K
overhar. U

töver 
dessa professionella dokum

entärer har åtm
instone två m

innesfilm
er 

publicerats på Youtube: en m
ed intervjuer om

 K
overhar som

 ett ”sam
hälle 

i sam
hället” och en m

ed m
innesbilder från verket som

 fram
ställs som

 
”en av den finländska basindustrins sista bastioner.” 28 V

iljan att m
innas 

K
overhar är alltså stark och de m

ånga uttrycken som
 uppkom

m
it redan 

innan verket rivits visar att stålverket hade en speciell ställning rent 
konkret, m

en också som
 sym

bol för H
angö som

 stad och som
 arbetsplats 

i ett litet sam
hälle. 

Även de regionala, och senare till och m
ed de nationella, m

edierna har 
deltagit i och påverkat nostalgiseringen. Efter konkursen följde m

edier-
na förutom

 alla vändningar i konkursboets arbete och olika beslut om
 

K
overhar även upp årsdagen av konkursen. Som

m
aren 2013 och 2014 

publicerade tidningen Västra N
yland stora reportage som

 fokuserade på 
personintervjuer m

ed gam
la anställda och m

innen från verkets 50-åriga 
historia liksom

 nuläget på den övergivna fabriken. 29 Även regionala Yle 
Västnyland publicerade artikeln ”Stålhjärtat som

 slutade pum
pa” ett år 

efter konkursen och artikeln ”FN
steel lever kvar i m

innet två år senare” 
året därpå. 30 Sam

tliga artiklar lyfter upp m
innen, och konkursen blir 

en tydlig årsdag. Efter det har fokus i de regionala m
edierna ändå legat 

på rivningen av fabriken, och i större m
ån på fram

tiden och den ham
n 

som
 planeras på om

rådet. Företaget D
elete som

 sköter rivningen film
ar 

därtill rivningsarbetet på fabriksom
rådet för att allm

änheten ska kunna 
följa den flera år långa processen på nätet.

M
ed jäm

na m
ellanrum

 uppm
ärksam

m
as stålverket i dagstidningar. 

I januari 2016 publicerade kvällstidningen Ilta Sanom
at den dittills 

m
est nostalgiserande tidningsartikeln om

 K
overhar. Rubriken ”O

liko 
H

angon terästehdas Suom
en kovin työpaikka?” (Var stålverket i H

angö 

28  Se: ’Teräs m
inussa (lyhytelokuva K

overharin terästehtaan lopusta)’ och 
’koverhar’ på Youtube.
29  Se till exem

pel: Benjam
in K

nopm
an, ’”D

et kändes skit”’ och ’Från 
storsatsning till katastrof,’ Västra N

yland 26.06.2013
30  Sofia Lindahl, ’ Stålhjärtat som

 slutade pum
pa’: http://svenska.yle.fi/

artikel/2013/06/28/stalhjartat-som
-slutade-pum

pa &
 M

arica H
ildén, ’ 

FN
steel lever kvar i m

innet två år senare’: http://svenska.yle.fi/artikel/ 
2014/06/26/FN

steel-lever-kvar-i-m
innet-tva-ar-senare.

Finlands tuff
aste arbetsplats?) vittnar en hel del om

 artikelns upplägg 
och agenda. I ingressen fram

står det nostalgiska tydligt när skribenten 
sam

m
anfattar hur ”K

overhars m
asugn andades välfärd i 50 decennier” 

m
en som

 efter rivningen ”nästa höst kom
m

er att leva kvar enbart i de 
stolta stålm

ännens m
innen.” I resten av artikeln fram

ställs stålverket 
och arbetet där som

 unikt, tuff
t och storartat, till exem

pel näm
ns en film

 
från 1982 där två unga m

än söker sig till fabriken för jobb. D
essutom

 
genom

syras texten av ett språk som
 är sym

boliskt och där konkursen 
fram

ställs som
 ett lejons död. På Ilta Sanom

ats hem
sida väckte artikeln 

snabbt uppm
ärksam

het. På ett dygn hade över 200 stycken kom
m

entarer 
publicerats, en stor del av dem

 var tydligt nostalgiska. 31

A
llt detta skapar ett em

piriskt m
aterial för nostalgisering som

 onekligen 
bevarar och förstärker m

innet trots att stålverket i början av 2016 snart 
stått övergivet i fyra år. N

ostalgiseringen pågår m
edan staden inlett 

planläggningen för nya verksam
heter kring verket, alltm

edan konkursboet 
väntar på färdigställandet av rivningen för att kunna sälja m

arken som
 

fabriken stått på.

Sorg, hänförelse och stolthet ger en kom
plex nostalgisering

Sociologen Tim
 Stranglem

an inleder sin artikel ’’Sm
okestack N

ostalgia’: 
’R

uin Porn’ or W
orking-C

lass O
bituary: Th

e role of D
eindustrial 

Representation’` m
ed att syfta på just sådant m

aterial som
 nostalgiseringen 

kring stålverket i K
overhar producerat:

W
hile it w

ould be easy to dism
iss this m

aterial as ”sim
ply nostalgic,” 

representing another m
anifestation of ”sm

okestack nostalgia,” this 
article suggest that w

e need a m
ore nuanced account w

hich asks 
questions about the continuing desire to reflect back and find value 
in the industrial past. 32

Stranglem
an har kritiskt granskat de otaliga bildverk som

 publicerats 
om

 nedlagda och nedm
onterade fabriker i både U

SA och Europa. H
an 

m
enar att bilderna berövar fabrikerna en kontext. V

idare hävdar han 
att klassaspekten har glöm

ts bort till förm
ån för en voyeurism

 kring 
de öde m

ed ändå ofta estetiskt tilltalande fabrikerna. R
isken för en 

31  Pasi Jaakkonen, ’O
liko H

angon terästehdas Suom
en kovin työpaikka?’ 

Ilta Sanom
at, 17.1.2016: http://w

w
w

.iltasanom
at.fi/tyoelam

a/art-
1452831798068.htm

l.
32  Stranglem

an (2013), 23.
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”överestetiserad trivialisering” av fabriksruinerna är överhängande. 33

Även om
 Stranglem

ans syfte är ett annat än i denna text, visar detta dock på 
att det finns risker m

ed den oerhörda produktionen av m
innesm

aterial som
 

skapas då en betydande fabrik går i graven. R
isken för en överestetiserad 

trivialisering finns givetvis även i H
angö och kan åtm

instone delvis ha en 
betydelse för den enligt m

ig behövliga brytningen m
ed det gam

la för att 
nå det nya. N

ostalgiseringen kan även utvecklas till något negativt, det 
vill säga, det håller kvar sam

hället i m
innet av det förlorade, dessutom

 
i en kontext som

 enbart ägnar sig åt förenklingar och idealiserande av  
det förflutna.

För att förstå det negativa i detta kan en definition av nostalgi behövas. Ett 
flertal av de definitioner som

 traditionellt tillskrivs begreppet kan fungera 
på fallet K

overhar och H
angö. Enligt en del av dem

 är nostalgiseringen 
harm

lös och rentav viktig psykologiskt sett för att kunna bygga någon 
form

 av stolthet. Problem
et m

ed denna typ av nostalgisering är att den är 
ytterligt selektiv. D

en exkluderar aspekter av både vardagen och personer 
m

ed koppling till, i detta fall, industrin i H
angö. 34 D

e flesta uttrycken för 
nostalgiseringen kring K

overhar har hittills exkluderat dels arbetaren 
och dels kontexten. I dokum

entärerna, som
 hittills är de enda typerna 

av nostalgisering som
 ger en inblick i kontexten och ger arbetaren en 

röst, kom
m

er enbart ett fåtal personer till tals. 

N
ostalgiseringen kring stålverket exkluderar ännu m

er om
 m

an ser på 
processen deindustrialisering och dess konsekvenser för rum

m
et, det 

vill säga sam
hället H

angö. Som
 tidigare näm

nts är stålverket den första 
nedlagda industrin i H

angö som
 fått en särpräglad stark m

inneskultur 
kring sig. Andra fabriker har lagts ner i nästintill tystnad och har heller inte 
blivit synliga i efterhand. Enbart m

edierna har behandlat nerläggningen 
för att sedan ”glöm

m
a bort” den. Enbart under 2000-talet har H

angö 
förlorat hundratals arbetstillfällen genom

 andra industrinedläggningar och 
uppem

ot 1000 arbetstillfällen genom
 förlusten av den ryska bilim

porten 
via stadens friham

n, vilket i sin tur säkert påverkade H
angös identitet 

som
 ham

nstad. D
en senaste industrinedläggningen slog m

ot Finndisp 
som

 både lades ner och m
onterades ner 2010. D

är förlorade runt 40 
personer jobbet. Å

r 2014 lades därtill företaget Printals tubtillverkning 

33  Stranglem
an (2013), 23, 24. Stranglem

an stöder sig bland annat på Paul 
Clem

ens verk Punching out: O
ne year in a Closing Auto Plant (N

ew
 York 2011). 

34  Stranglem
an (2013), 29.

ner, m
onterades ner och flyttade till Sverige. I den processen förlorade 

runt 80 personer jobbet. Förlusten av bilim
porten bidrog å sin sida till 

att stadens arbetstillfällen m
inskade från drygt 5000 till runt 4200 på 

ett år efter den ekonom
iska kraschen 2008. 35 N

edläggningarna (förutom
 

av bilim
porten) var givetvis m

indre än K
overhar, både m

ätt i antalet 
personer som

 förlorade jobbet och i hur stor betydelse företagen hade 
i H

angö, m
en trots det skulle de teoretiskt ha potential att resultera i 

liknande nostalgisering. V
ilka aspekter är då avgörande? M

ed de andra 
nedläggningarna i åtanke har identiteten som

 industristad skadats under 
en längre tid. Blev K

overhar m
öjligtvis en läm

plig representant för den 
ekonom

iska krisens nedläggningar? H
andlade det om

 hurdana jobb som
 

förlorades och vem
 som

 jobbade vid industrierna? K
an storleken av ruinen 

K
overhar vara avgörande om

 vi tar in Stranglem
ans analys i bilden? 

En djupare diskussion av begreppet nostalgi får m
an i sociologen Fred 

D
avis taxonom

i så som
 den introduceras i boken Yearning for Yesterday. 

D
avis lyfter upp tre steg av nostalgi: enkel, reflexiv och tolkande nostalgi. 

D
en första m

enar att ”det var bättre förr,” den andra frågar sig ”om
 det 

förflutna verkligen var sådant” och den tredje ställer frågan ”varför är jag 
nostalgisk, vad innebär det.” D

avis anser att nostalgin inte enbart handlar 
om

 en enkel känsla eller en längtan tillbaka, utan nostalgi ifrågasätter 
m

innena av det förflutna och hur m
an förhåller sig till något som

 har 
gått förlorat. 36 Så långt har processen kring K

overhars nostalgisering 
knappast kom

m
it, och för det behövs säkert en längre distans både i tid 

och identifierande till stålverkets verksam
m

a tid. I K
overhars fall blir 

därem
ot Stranglem

ans fortsatta tankar intressanta när han utvecklar 
en annan innebörd i nostalgin: som

 ett verktyg som
 kan behövas då de 

fysiska m
innena av en industri plötsligt raderas och försvinner hastigt. I 

detta blir nostalgin ett behov för att snabbt skapa någon form
 av nekrolog. 

För lokalsam
hället kan det ur ett historiskt perspektiv upplevas som

 
chockartat att det existerade en industri enbart för några år sedan m

en 
som

 det längre inte finns några fysiska spår kvar av, m
edan historia från 

tidigare århundraden ännu är konkret synlig i sam
hället. 37 

35  Statistikscentralen, K
om

m
unernas nyckelsiff

ror (H
angö): http://w

w
w

.
stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut. htm

l#?active1=SSS&
active2=710.

36  Fred D
avis, Yearning for Yesterday: A Sociology of N

ostalgia (N
ew

 York 
1979).
37  Stranglem

an (2013), 28, 29.
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N
ostalgin i fallet K

overhar sam
lar sorg och stolthet, liksom

 en viss 
form

 av hänförelse över den stora, dom
inerande, traditionella och till 

och m
ed något prim

itiva industri som
 stålverket representerade. Att 

stålverket blev döm
t till rivning bara två år efter konkursen inverkar 

säkert också. I och m
ed det har behovet av nostalgin som

 en nekrolog 
redan uppkom

m
it och stärkts över tid. Särskilt film

klippen på Youtube, 
m

en även tv-dokum
entärerna som

 gjorts, passar in i detta. I dem
 lyfts 

starten, den verksam
m

a tiden och slutet upp som
 ett liv, m

ed en födsel 
och en död, till och m

ed så explicit som
 m

ed en stjärna och ett kors som
 

sym
boler för åren då verket grundades respektive lades ner.

N
ostalgi m

ed djup …
 m

en utan kontext
En del av den oro som

 Stranglem
an lyfter fram

 grundar sig på att 
utom

stående personer utan koppling till stålverket börjar nostalgisera 
kring det. H

är hänvisar Stranglem
an till historikerna Steven H

igh och 
D

avid Lew
is, vilka har diskuterat nostalgisering kring försvinnande 

landm
ärken i term

er av ”m
useum

ifiering” och ”kulturarvsturism
” och 

där gam
la fabriker blir m

innesm
ärken, m

uséer eller som
 en del av 

friluftsparker. 38 I dessa processer blir kontakten till kontexten ännu 
m

er fjärran m
edan voyeurism

en blir det betydelsefulla och nostalgin får 
spela en undanskym

d roll. H
igh och Lew

is näm
ner även term

en ”m
örk 

turism
” (dark tourism

), turism
 m

ed fokus på platser som
 till exem

pel 
koncentrationsläger som

 betonar m
änskligt lidande och förluster. 39 

Även det exotiska kan vara avgörande, det vill säga, som
 m

ed all annan 
produktion av en m

inneskultur så handlar produktionen av nostalgiserande 
uttryck och m

innen delvis om
 efterfrågan. D

et handlar om
 tillgång och 

efterfrågan av en publik och ett publikt intresse. 40 

I H
angös fall är publiken än så länge till stor del sådana som

 im
poneras 

av stålverket och dess förflutna m
en som

 inte har en direkt kontakt till, 
m

innen av eller känslor till det. N
ostalgin hos de tidigare arbetarna är 

därem
ot än så länge m

era undanskym
d. D

e utgör ännu ingen synlig 
publik. D

eras nostalgisering har främ
st kom

m
it fram

 i kom
m

entarer på 
m

edieartiklar på nätet. U
töver tänkandet i efterfrågan kan det givetvis 

även vara ett självändam
ål att bevara m

innet och i H
angö har även det 

lokala m
useet utfört en noggrann dokum

entering, vilket inte enbart 
har utförts för att visa upp och därm

ed objektifiera livet vid stålverket. 

38  Se: H
igh &

 Lew
is (2007), 9, 29, 42.

39  H
igh &

 Lew
is (2007), 42, 63.

40  Stranglem
an (2013), 24, 27.

I och m
ed att fabriken fick sin rivningsdom

 så snabbt inpå konkursen 
är det vidare svårt att avgöra hur m

ycket av nostalgin som
 uppstått och 

påskyndats i sam
band m

ed att verket rivs. D
enna nostalgisering kan 

därm
ed ha producerats utan en direkt efterfrågan. 

Stranglem
an påpekar också att det kan finnas ett intresse hos konstnärer, 

fotografer, poeter och andra att fånga uttrycken för den industriella 
epoken i ett rum

; vare sig det är i ett land eller i ett lokalsam
hälle. D

en 
industriella tidsåldern m

ed alla sina uppfinningar, m
ekaniseringen 

och m
oderniseringen skapar en känsla av stolthet och fram

gång. 
O

bjekten som
 sym

boliserar detta blir därför tacksam
m

a förem
ål för 

dokum
entering. D

etsam
m

a gäller då objekten försvinner, till exem
pel i 

och m
ed deindustrialisering. 41 D

etta passar m
ycket väl in på situationen 

i H
angö och har säkert gjorts m

edvetet och om
edvetet. N

är det gäller 
distansen till objekt som

 nostalgiseras har de flesta m
innesyttringarna i 

H
angö dessutom

 varit lokala, m
en kontakterna till stålverket har ändå varit 

få. Koverhar – Kreativ förstörelse är kanske den m
est externa åskådningen 

hittills. Även om
 m

ålet m
ed projektet är att visa upp och hedra stålverkets 

förflutna verksam
het har publiken till stor del varit sådan som

 inte har 
koppling till stålverket eller ens har en direkt vetskap om

 kontexten. D
et 

audiovisuella verket har till exem
pel uppförts på festival i H

elsingfors. I 
dokum

entären m
ed sam

m
a nam

n och i dokum
entären gjord av Ekenäs 

tv får gam
la arbetare tala m

en i övrigt är det stålverket som
 i enlighet 

m
ed Stranglem

an blir ett förem
ål för voyeurism

.

Även i de övriga uttrycken för nostalgiseringen kring stålverket har själva 
byggnaden fått m

est synlighet. Föreningen Pro Billnäs ville bevara fabriken 
som

 ett m
innesm

ärke. D
iskussionen gick visserligen aldrig vidare m

en 
fokus låg oberoende på fabriken, inte hur arbetaren eller den tidigare 
verksam

heten i så fall skulle ha kunnat åskådliggöras. D
å bevarandet 

av fabriken visade sig vara om
öjligt planerades m

innesm
ärket utanför 

fabriken. Att det skulle byggas i form
 av en silhuett visar att stålverket 

i sig förväntades bli viktigt som
 ett m

inne. M
innesm

ärket skulle bli en 
avbildning och inte bestå av sym

boliska elem
ent. Inte heller här skulle 

det konkreta arbetet vid fabriken synliggöras och avbildas på något 
sätt. Ett av uttrycken för nostalgin har hittills gått em

ot detta. Bandet 
A

stralions låt m
å visa upp främ

st stålverket i m
usikvideon m

en där syns 
även verksam

het, rörelse och arbetare. I låtens text är det dessutom
 

arbetaren och arbetet som
 står i fokus. Låtens nam

n och refrängens 

41  Stranglem
an (2013), 32.
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huvuddel ”W
e all m

ade m
etal” bör uppfattas som

 en tydlig hyllning och 
nostalgisering, främ

st till stålverkets arbetare.
 En särskilt intressant aspekt i fallet K

overhar är att stålverket i skrivande 
stund ännu inte rivits fullständigt trots att det döm

des till rivning 
redan 2014. M

ateriella spår finns alltså kvar och en del av verkets lösöre, 
m

askiner och verktyg auktionerades till och m
ed ut till allm

änheten 
i novem

ber 2015. A
uktionen på fabriksom

rådet lockade hela 1500 
besökare och i regionaltidningen intervjuades flera gam

la anställda om
 

önskan att köpa de m
askiner eller utrustning som

 de använt under sin 
yrkesverksam

m
a tid på verket. 42 Stranglem

an diskuterar betydelsen av 
m

aterialism
 i denna kontext, till exem

pel har tidigare forskning slagit 
fast att m

ateriella m
innen ofta blir viktiga för arbetare som

 arbetat vid 
en nedlagd eller särskilt en nedm

onterad industri. 43 M
ateriella ting blir 

sym
boliska både för sociala relationer och styrkan i en kultur, särskilt 

då kulturen inte kan synliggöras m
ateriellt eller då dess praktiska och 

konkreta aspekter försvinner. Tingen kan handla om
 en tegelsten, en 

m
askin eller ett verktyg. 44 

D
e sista chanserna att bevara sådant i K

overhar utspelar sig i vår sam
tid. 

Verket ska vara rivet 2016, m
en vad som

 händer sedan är också intressant. 
K

om
m

er en annan form
 av m

inneskultur och nostalgisering inledas? 
K

om
m

er en dokum
entation m

ed bilder från förr och nu ges ut? Blir 
det ännu viktigare att m

innas verket då det inte längre finns kvar? 
K

om
m

er silhuetten som
 ska byggas vid den gam

la fabriksporten att räcka 
som

 m
inne? K

om
m

er det digra bildm
aterial som

 finns från företagets 
sida, hos de regionala m

edierna och hos privatpersoner att utnyttjas 
på nya sätt? Stranglem

an diskuterar två olika sorters bildm
aterial 

efter en fabriksnedläggning. D
et m

aterial han kritiserar handlar om
 

porträtteringen av ruinerna. D
ärtill får även bilder av den tidigare 

verksam
heten spridning. I H

angö har bägge typer dokum
enterats, dock har 

m
aterialet ännu inte skiljts åt. N

ostalgiseringen har sam
lat axplock från 

olika håll i hasten att m
innas det rivningsdöm

da stålverket. Stranglem
an 

kom
m

enterar att förutom
 bilder och böcker om

 den förflutna industrin 
existerar två centrala uttryck m

ed koppling till det nostalgiska: för det 

42  Eva H
agm

an, ’Fullt hus på auktion i K
overhar,’ Västra N

yland 1.12.2015.
43  Stranglem

an (2013), 31. Stranglem
an hänvisar här till D

aniel M
iller och 

boken Th
e Com

fort of Th
ings (Cam

bridge 2008).
44  D

aniel M
iller, Th

e Com
fort of Th

ings (Cam
bridge 2008); Stranglem

an 
(2013), 32.

första att skapa m
innescenter eller till och m

ed nöjescentrum
 kring 

fabriken, och för det andra, att ge ut film
m

aterial om
 hur tillverkningen 

gick till. 45 D
et ena har sin ungefärliga m

otsvarighet i föreningen Pro 
Billnäs vilja, det andra finns redan i dokum

entärerna och har potential 
att utökas m

ed arkivm
aterial.

En reaktion m
ed följder?

Trots en ingående analys av nostalgisering diskuterar Stranglem
an endast 

sporadiskt konsekvenserna i skapandet av något annat, det vill säga, 
nya kom

penserande arbetsplatser och den om
strukturering sam

hället 
kan behöva eller till och m

ed behovet av att bygga upp en ny identitet. 
U

tifrån den grundläggande analys av nostalgiseringens olika aspekter 
som

 presenterats i denna text m
enar jag ändå att nostalgiseringen indirekt 

kan arbeta m
ot en m

edveten strukturom
vandling som

 både förutsätter 
och för m

ed sig en om
definierad identitet. I H

angö är nostalgiseringen 
redan stark och staden kan delvis fastna i den. Få nya industrier och 
näringsgrenar kan ge sam

m
a sam

m
anhållning och dom

inans eller 
sym

bolisera den styrka och återhäm
tning stålverket i K

overhar innebar 
från 1960-talet fram

åt. Ett citat från tidningen Västra N
ylands intervju 

m
ed byggnadsingenjör A

lexandra Forsén som
 ansvarat för rivningen av 

stålverket ger perspektiv på situationen:

En m
an på bensinstationen sade vem

odigt: "N
i river vår fina fabrik." 

Sedan finns det unga som
 sagt att det är bra att vi river. D

å är det lättare 
att glöm

m
a och det ger hopp om

 att något nytt kom
m

er. Stålverket 
har stått som

 ett m
onum

ent över konkursen. 46

Sam
tidigt som

 nostalgiseringen kan behövas som
 ett verktyg för att 

bearbeta sorgen efter och förlusten av stålverket, både som
 en arbetsplats 

och rent fysiskt i rum
m

et, kan nostalgin försvåra den nya identitetens 
uppbyggnad. M

ånga faktorer och institutioner har en roll i den process 
som

 väntar. M
edia kan och har säkerligen redan påverkat situationen i 

H
angö. D

en sedan tidigare starka identiteten som
 ham

nstad har på sistone 
näm

ligen byggts upp av m
ånga positiva nyheter om

 ökad linjetrafik, 
rekord i godsm

ängder och ham
nbolagets positiva visioner. M

edan 
nostalgin kring det förlorade drar åt ett håll påverkar andra ström

ningar 
identiteten åtm

instone om
edvetet åt andra håll. H

angö har dessutom
 

flera identiteter att förlita sig på, m
en industristaden lär oundvikligen bli 

45  Stranglem
an (2013), 27.

46  Eva H
agm

an, ’K
overhar byter ansikte,’ Västra N

yland 27.05.2015
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allt m
indre betydelsefull till förm

ån för ham
nstaden och som

m
arstaden 

H
angö, trots en stark nostalgisering kring den förlorade industrin.
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M
arc Bloch och den m

oraliska förutsättningen för 
historisk förståelse 

Att förklara m
en inte fördöm

a – att förstå m
en inte enbart 

se på

N
atan Elgabsi

A historical phenom
enon can never be understood apart from

 its 
m

om
ent in tim

e. Th
is is true of every evolutionary stage, our ow

n and 
all others. A

s the old A
rab proverb has it: ”M

en resem
ble their tim

es 
m

ore than they do their fathers.” D
isregard of this O

riental w
isdom

 
has som

etim
es brought discredit to the study of the past.

M
arc Bloch, Th

e H
istorian's Craft, 1941–1943.

Inledning
D

en franska m
edeltidshistorikern M

arc Bloch (1886–1944) är idag 
ihågkom

m
en som

 en av 1900-talets m
est fram

stående historiker. H
ans 

inflytande är enorm
t inom

 hum
an- och sam

hällsvetenskaperna, där 
han fram

för allt är känd för att noggrant ha förespråkat och utvecklat 
den kom

parativa m
etoden i studiet av socialhistoriska fenom

en. 1 Av 
sociologer anses han ibland vara en föregångare till det som

 num
era 

kallas historisk sociologi. 2 H
an och kollegan Lucien Febvre (1878–1956) 

grundade år 1929 den franska tidsskriften Annales d'histoire économ
ique 

et sociale, och den skolbildning som
 härrör ur deras historievetenskapliga 

engagem
ang har därför fått nam

net École des Annales – Annales-skolan. 3 
Som

 unga vänsterinriktade historiker försökte Bloch och Febvre m
otverka 

och förändra den rådande uppfattningen om
 historikerns praktik, bland 

annat genom
 att förespråka ett skifte i fokus från historia om

 statliga 
institutioner till historia om

 sociala förhållanden. D
essa tendenser kom

m
er 

tydligt fram
 i ett av Blochs sista m

anuskript, Apologie pour l'histoire, ou 

1  W
illiam

 H
. Sew

ell, 'M
arc Bloch and the Logic of Com

parative H
istory,’ 

H
istory &

 Th
eory 6:2 (1967), 208; A

lette O
. H

ill &
 Boyd H

. H
ill, 'M

arc Bloch 
and Com

parative H
istory,’ Th

e Am
erican H

istorical Review
 85:4 (1980), 828–

829.
2  Sociologer m

ed ett historiskt perspektiv, till exem
pel Im

m
anuel 

W
allerstein och Perry A

nderson, har i hög grad influerats av Blochs 
m

etodologi och ansats; D
aniel Chirot, ‘Th

e Social and H
istorical Landscape 

of M
arc Bloch (1984),’ i Th

eda Skocpol  (red.), Visions and M
ethods in H

istorical 
Sociology (Cam

bridge &
 N

ew
 York 2000), 22–23.

3  Joseph R
. Strayer, 'Introduction,’ i Th

e H
istorian's Craft (1941–1943), övers. 

Peter Putnam
 (M

anchester 1954), xi.
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M
étier d'historien, 4 som

 han skrev på flykt i det tyskoccuperade Frankrike 
i början av 1940-talet, ett m

anuskript i vilket han hävdar att det är det 
m

änskliga m
edvetandet – relationerna, m

issförstånden och problem
en 

– som
 är historievetenskapens objekt, allt annat vore att reducera den 

m
änskliga verkligheten till någonting den inte är. Enligt Bloch är historiska 

fakta i grunden psykologiska fakta – präglade av den m
ateriella verklighet 

som
 m

änniskan har levt i. Således är m
änniskans historia egentligen 

historien om
 hennes m

edvetande. 5 M
ot bakgrund av detta är det därför 

inte förvånade att yngre generationer av Annales-skolan – till exem
pel 

Jacques Le G
off

 (1924–2014) 6 och Pierre N
ora (1931–) 7 – alltm

er har 
orienterat sig m

ot ett historiskt studium
 av m

entalité (m
entalitet) och 

lieux de m
ém

oire (m
innes-orter). 8

Bloch tog avstånd från traditionell historia, bland annat genom
 att antyda 

frågan huruvida det överhuvudtaget är m
eningsfullt, och ens m

öjligt, 
att exem

pelvis undersöka olika m
edeltida religiösa institutioner utan 

att också ta i beaktande deras politiska och ekonom
iska m

akt. Ä
r det 

m
öjligt att undersöka den m

edeltida politiska m
änniskan utan att ta i 

beaktande henne som
 religiös och ekonom

isk varelse likväl? Bloch ställer 
inte dessa frågor rakt ut, m

en onekligen figurerar de i bakgrunden av 
hans historieförståelse. Till skillnad från hans föregångare som

 oftast 
undersökte strängt politiska, religiösa eller ekonom

iska skeenden var 
för sig, ansåg Bloch att dessa skeenden tillsam

m
ans utgör m

änniskans 
sociala verklighet. 9 D

et är ofruktbart att försöka isolera ett av dessa 
fenom

en utan att ta i beaktande de andra, och det finns naturligtvis inga 
skäl att ignorera hur dessa skeenden hänger sam

m
an om

 m
an vill förstå 

m
änniskans livsvärld. D

enna tvärvetenskapligt, att se historia som
 ett 

sam
m

anhängande fält av förflutna m
änskliga praktiker, är utm

ärkande 
för Annales-skolan – ett radikalt perspektivskifte som

 vetter m
ot alla 

befintliga hum
an- och sam

hällsvetenskapliga discipliner. Till m
inne av 

4  M
arc Bloch, Apologie pour l'histoire ou M

étier d'historien (1941–1943) (Sine 
loco 1949).
5  M

arc Bloch, Th
e H

istorian’s Craft (1941–1943), övers. Peter Putnam
 

(M
anchester 1954), 151–153, 194.

6  Jacques Le G
off

, Th
e Birth of Purgatory (1981), övers. A

rthur G
oldham

m
er 

(Chicago 1986), 3.
7  Pierre N

ora (red.), Realm
s of M

em
ory: Th

e Construction of the French Past 
(1984–1992) (N

ew
 York 1996–1998).

8  Paul R
icoeur, M

em
ory, H

istory, Forgetting (2000), övers. K
athleen Blam

ey &
 

D
avid Pellauer (Chicago 2006), 90–91, 187–188, 197.

9  Bloch (1954), 150–152.

Bloch, och i Annales-skolans för tiden radikala anda, tillägger Lucien Febvre 
utm

ärkande: ”D
ow

n w
ith all barriers and labels! At the frontiers, astride 

the frontiers, w
ith one foot on each side, that is w

here the historian has 
to w

ork, freely, usefully.” 10 Budskapet är enkelt. H
istorikerns studieobjekt 

är m
änniskan som

 historisk och social varelse. Inga tem
porala eller 

disciplinära gränser behöver dras på förhand eftersom
 inga sådana i 

verkligheten existerar.

Vid sidan av detta perspektivskifte är den m
etodologiska självm

edvetenheten 
också utm

ärkande för Annales-skolan. Blochs Apologie pour l'histoire, ou 
M

étier d'historien anses num
era vara en m

etodologisk klassiker inom
 

m
odern historieforskning, trots att boken egentligen är ett halvfärdigt 

m
anuskript. 11 I den engelska översättningen som

 här används, öppnar 
Bloch m

ed frågan: ”Tell m
e, D

addy. W
hat is te use of history?” 12 Blochs fråga 

är lekfullt naiv, m
en sam

tidigt pekar den på en skräm
m

ande seriös del av 
historiem

edvetandets karaktär. Frågan inbjuder onekligen till reflektion 
om

 vad historia är, hur historieforskning används, och fram
för allt vad den 

skall användas till i sam
hället. Bloch levde i en vetenskapligt och politiskt 

orolig tid och därför är det inte förvånade att de ställningstaganden om
 

historiens karaktär som
 Bloch för fram

 har djupa m
oraliska undertoner. 

I denna undersökning ligger fokus på det m
oralperspektiv som

 Bloch 
förespråkar. V

id sidan av en utpräglad rationell vetenskaplighet verkar 
Bloch näm

ligen ge uttryck åt ett visst perspektiv som
 utgör den m

oraliska 
förutsättningen för historisk förståelse, en nödvändig utgångspunkt för 
att vidare reflektioner om

 historievetenskapens funktion i sam
hället 

över huvudtaget skall kunna utföras. Vad är det då som
 enligt Bloch 

skiljer en genuin historisk förståelse från falska sådana, och vad har 
historikern för m

oraliskt ansvar i utförandet av sitt hantverk? D
enna 

undersökning som
 baseras på Blochs m

etodologi ger ett svar på dessa 
frågor, och ger ett perspektiv på de m

oraliska engagem
ang som

 enligt 
honom

 är utm
ärkande för historieforskaren, såtillvida hon vill göra det 

förflutna rättvisa.

10  Lucien Febvre, ’A N
ew

 K
ind of H

istory (1949),’ i övers. K
. Folka, Peter 

Burke (red.), A N
ew

 K
ind of H

istory and O
ther Essays (N

ew
 York &

 London 
1973), 31.
11  Lucien Febvre, 'A N

ote on the M
anuscripts of the Present Book,’ i Th

e 
H

istorian's Craft (1941–1943), övers. Peter Putnam
 (M

anchester 1954), xiii–
xx.
12  Bloch (1954), 3.
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D
en viktiga skillnaden m

ellan att förstå, bedöm
a och fördöm

a
Blochs bok Apologie pour l'histoire, ou M

étier d'historien är å ena sidan 
ett försvar till historia som

 forskningspraktik, å andra sidan är boken 
ett sätt att beskriva de praktiska och m

etodologiska problem
 som

 
historikern står inför i sitt hantverk. Boken är dock utan tvekan främ

st 
av den senare karaktären, och därför har den översatts till engelska 
m

ed titeln Th
e H

istorian's Craft. I boken diskuterar Bloch praktiska 
och m

etodologiska problem
 inom

 historievetenskapen ur sitt ett eget 
distinkta perspektiv, m

en han skriver naturligtvis också i förhållande 
till hum

an- och sam
hällsvetenskaperna i sin egen sam

tid. Å ena sidan 
kritiserar han sina lärare C

harles-V
ictor Langlois (1863–1929) och 

Charles Seignobois (1854–1942) för deras stundvis snäva historiesyn. 13 
M

en å andra sidan kritiserar Bloch också Ém
ile D

urkheim
s (1858–1917) 

sociologiska skola, 14 och en grupp sam
tida historiker som

 han kallar 
historiens historisants. D

en sociologiska skolan gör enligt Bloch all m
änsklig 

aktivitet till ett sociologiskt studium
 sam

tidigt som
 historia förvisas till 

en undanskym
d vrå, det vill säga till en liten vetenskapligt obetydlig 

dom
än som

 sociologer finner att varken de eller någon annan kan säga 
någonting vetenskapligt om

. H
istoriens historisants kritiserar Bloch för 

deras tendens att hantera historia som
 en estetisk lek som

 är m
eningsfull 

för sinnet – en slags hjärngym
nastik – snarare än en äkta vetenskaplig 

kunskapskälla om
 förflutna livssam

m
anhang. D

et råder inget tvivel om
 

att Bloch står i ett vägskäl vad gäller en traditionell 1800-talsfråga: Ä
r 

historia konst eller vetenskap? M
en han går aldrig in i någon diskussion 

om
 historieskrivningens estetiska utform

ning (form
) eller dess innehåll 

(substans), någonting som
 denna konflikt egentligen handlade om

, och ser 
egentligen inget behov av att överbetona någotdera av dessa karaktärsdrag. 15 
M

en om
 det inte är historia som

 sträng vetenskap i kontrast till konstens 
estetik, vad är det då han egentligen betonar i denna m

etodologiska bok 

13  Bloch (1954), 3–4.
14  Bloch var både fascinerad av D

urkheism
 sociologiska skola sam

tidigt 
som

 han ibland ogillade den. V
issa sociologer ger ett intryck av att Bloch var 

en D
urkheim

-anhängare, vilket å ena sidan stäm
m

er. Se; R
. Colbert R

hodes, 
'Em

ile D
urkheim

 and the H
istorical Th

ought of M
arc Bloch,’ Th

eory &
 Society 

5:1 (1978), 45–73. M
en å andra sidan verkar Bloch förhålla sig ytterst kritisk 

till den sociologiska skolans alltför starka betoning av funktion, bland annat 
eftersom

 en rationell betoning av att förflutna handlingar endast uppfyller 
en viss funktion i historiska sam

hällen, redan tenderar att åsidosätta hur 
m

änniskor i förflutna sam
hällen själva upplevde dessa handlingar. Jäm

för; 
Bloch (1954). Speciellt exem

plen om
 indirekt kunskap i förhållande till 

förståelse på s. 52 och 80–81.
15  Bloch (1954), 14–15, 20, 26–27.

om
 historikerns hantverk?

En av Blochs m
etodologiska utgångspunkter är att oförståelse för det 

förflutna ofta innebär ett m
issförstånd av nutiden, och tvärtom

. H
an ser 

alltså tem
poralitet som

 ett sam
m

anhängande flöde snarare än en abrupt 
klyfta m

ellan det förflutna och nutiden. H
istorikern är naturligtvis i en 

annan tid än det som
 hon försöker förstå. D

ärem
ot försöker hon förstå det 

förflutna på dess egna villkor, vilket delvis görs genom
 historikerns egen 

sam
tid. 16 D

etta tänkande som
 är väldigt vanligt inom

 historievetenskapen 
kan fram

stå som
 en paradox. 17 H

ur kan m
an förstå eller förklara det 

förflutna på dess egna villkor om
 forskaren befinner sig i ett nutida 

sam
hälle? Bloch ställer inte denna fråga m

en paradoxen finns i bakgrunden 
av m

ånga diskussioner i boken. D
ärem

ot försöker han ständigt visa att 
historikerns engagem

ang handlar om
 ett tredje perspektiv där kontrasten 

m
ellan dåtid och nutid inte alls behöver vara ett problem

 för historisk 
förståelse. K

ontrasten m
ellan dåtid och nutid behöver inte ens alltid vara 

särskilt relevant. Bloch inbjuder en till att se ett perspektiv som
 im

plicit 
kritiserar denna paradox, ett perspektiv som

 blir historikerns m
oraliska 

förutsättning för historisk förståelse. V
id sidan av 1) att vara m

oraliskt 
passiv och 2) att bedöm

a i syfte att fördöm
a, verkar Bloch näm

ligen 
förespråka ett tredje perspektiv som

 är m
oraliskt aktivt 3) att bedöm

a i 
syfte att förstå. H

ur ser då skillnaderna ut m
ellan dessa tre perspektiv, det 

vill säga m
ellan att vara passiv, att fördöm

a och att förstå det förflutna?

Ett av de klaraste exem
plen på skillnaden m

ellan att förstå och fördöm
a 

det förflutna fram
kom

m
er i Blochs diskussion om

 religiösa historiebegrepp 
och en strävan efter ursprung. Tidigt i boken tar han avstånd från det 
genealogiska sättet att förstå historia som

 innebär att m
an använder 

historia som
 ett verktyg då m

an härleder ursprunget till nutida sam
hälleliga 

förhållanden och identiteter. H
an skriver:

16  Bloch (1954), 35, 43, 47.
17  Fortfarande finns det akadem

iker som
 tenderar att tänka historia i 

term
er av denna paradox, ett tecken på att historievetenskapens m

etodologi 
och filosofi har kört fast. Ett exem

pel är; Peter C. H
off

er, Th
e H

istorians' 
Paradox: Th

e Study of H
istory in O

ur Tim
e (N

ew
 York &

 London 2008). Bloch 
ser inte detta som

 ett problem
. H

an hävdar: ”[A]ll know
ledge of m

ankind, to 
w

hatever tim
e it applies, w

ill alw
ays derive a large part of its evidence from

 
others. In this respect, the student of the present is scarcely any better off

 
than the historian of the past.” Bloch (1954), 50.
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For the pure D
eist, it is enough to have the inner light to believe in G

od. 
But not to believe in the G

od of the Christians. For Christianity, as I 
have already pointed out, is essentially a historical religion: a religion, 
that is, w

hose prim
e dogm

as are based on events. Read over your creed: 
”I believe in Jesus Christ...w

ho w
as crucified under Pontius Pilate...and 

w
ho rose from

 the dead on the third day.” H
ere the beginning of the 

faith is also its foundations.

N
ow

, this preoccupation w
ith origins, justifiable in a certain type of 

religious analysis, has spread in a doubtlessly inevitable contagion 
into other fields of research w

here its legitim
acy is far m

ore debatable. 
M

oreover, history oriented tow
ards origins w

as put to the service of value 
judgem

ents. W
hat else did Taine intend, in tracing the ”origins” of the 

France of his day, but a denunciation of the political ill consequences of 
w

hat he considered a false philosophy of m
an? A

nd w
hether the subject 

w
as the G

erm
anic invasion or the N

orm
an conquest of England, the 

past w
as so assiduously used as an explanation of the present only in 

order that the present m
ight be the better justified or condem

ned. 
So in m

any cases the dem
on of origins has been, perhaps, only the 

incarnation of that other satanic enem
y of true history: the m

ania 
for m

aking judgem
ents. 18 

D
et är uppenbart att Bloch tar avstånd från ett sätt att använda historia 

för att kunna fördöm
a eller rättfärdiga sam

tiden, ett sätt på vilket historia 
används för religiösa, politiska eller ideologiska ändam

ål. Istället ger 
han en stark bild av vad sann historievetenskap är, näm

ligen en praktik 
där m

an inte gör dessa värdeom
döm

en i sam
tiden, eller åtm

instone 
inte använder det förflutna för att befräm

ja vissa specifika ändam
ål. I 

sam
m

anhanget är det m
ed all sannolikhet den franska historikern och 

kritikern H
ippolyte-Adolphine Taines (1828–1893) verk, Les origines de 

la France contem
poraine: L'ancien régim

e från 1875, som
 Bloch diskuterar. 19 

Bloch är ytterst skeptisk till Taines tendens att förklara den sam
tida franska 

verkligheten utgående från historiska skeenden, och fram
för allt lockelsen 

att använda historia för att rättfärdiga vissa föreställningar om
 anfäder 

och ursprung. D
et är ett rom

antiskt historiebegrepp som
 Bloch kritiserar, 

där historia i vetenskapens nam
n har fungerat i syfte att upprätthålla 

en viss idé om
 etnisk eller nationell härkom

st. V
id första anblick kan det 

verka som
 om

 Bloch hävdar att själva det m
oraliska om

döm
et är felaktigt, 

m
en m

ot slutet av boken fram
kom

m
er allt tydligare att det är ett visst 

sorts fördöm
ande eller förklarande av sam

tiden på basis av historiska 

18  Bloch (1954), 30–31.
19  H

ippolyte-A
dolphine Taine, Les origines de la France contem

poraine: L'ancien 
régim

e (1875) (Paris 1891).

skeenden som
 han m

otverkar. H
an ifrågasätter alltså inte det m

oraliska 
om

döm
et i sig, utan endast ett visst sorts om

döm
e.

M
ed hjälp av ett klassiskt exem

pel på skillnader m
ellan att fördöm

a och 
bedöm

a kom
m

er detta tydligare fram
. Bloch hävdar att det finns två sätt 

på vilka m
an kan vara opartisk, vetenskapsm

annens respektive dom
arens 

sätt. Bägge strävar efter den objektiva sanningen om
 vad som

 hände. 
M

en till skillnad från vetenskapsm
annen, tvingas dom

aren alltid vid ett 
visst tillfälle att döm

a den skyldige. På så vis kom
m

er dom
aren att vara 

opartisk på ett juridiskt sätt m
en inte på ett vetenskapligt sätt. Att bedöm

a 
huruvida någon har dödat eller ej är en sak som

 vetenskapsm
annen och 

dom
aren har gem

ensam
t. Att döm

a m
ördaren för m

ord innebär därem
ot ett 

juridiskt om
döm

e i överensstäm
m

else m
ed de norm

ativa regler (m
oraliska 

eller juridiska) som
 hör till den civilisation som

 dom
aren lever i. Varje 

rättssak m
åste m

ed andra ord avslutas m
ed ett dom

slut av något slag, 
antingen friande eller fällande. O

ch detta friande eller fällande är enligt 
Bloch inte historikerns uppgift. H

an skriver: ”For w
e can neither condem

n 
nor absolve w

ithout accepting a table of values w
hich no longer refers to 

any positive science.” 20 Så fort historikern fördöm
er så glider hon över 

till någonting som
 inte tillhör vetenskapen i positivistisk bem

ärkelse. Av 
denna orsak är Bloch kritisk till en fördöm

ande användning av historia, 
näm

ligen att använda historia för att m
oralisera över förflutna handlingar 

för att förstärka någon viss övertygelse i nutiden. H
an tar avstånd från 

historikern som
 dom

are, eftersom
 historikern ofta har uppfattats som

 
en dom

are – en som
 kan fördöm

a förflutet rätt och orätt. M
en innebär 

detta att historikerns vetenskapliga forskningar och beskrivningar är 
och skall vara m

oraliskt frånkopplade från forskarens verklighet? Eller 
innebär det snarare att historikerns beskrivningar av förfluten verklighet, 
för ett ögonblick, m

åste förstås som
 m

oraliska försök till förståelse av 
denna verklighet, snarare än m

oraliskt fördöm
ande handlingar?

N
ågra andra passager ur Th

e H
istorian's Craft kan klarare belysa denna 

för historievetenskapen viktiga problem
atik, sam

tidigt som
 de också kan 

kasta ljus över Blochs egen ståndpunkt vad gäller m
oraliska om

döm
en i 

historieforskningen. I diskussionen om
 historikern som

 dom
are fortsätter 

han:

Th
e w

ords of Pascal are m
ore to the point than ever: ”W

e all play G
od in 

judging: this is good or this is evil.” M
en forget that a value judgem

ent 

20  Bloch (1954), 138–139. Citat, 139.



182
183

has a raison d'être only as a preparation for an action and a m
eaning 

solely in relation to a system
 of consciously accepted m

oral references. 21 

Bloch talar också i detta sam
m

anhang om
 ett värdeom

döm
e, näm

ligen att 
forskaren fördöm

er en förfluten praktik som
 rätt eller orätt, utgående 

från sin egen livsvärlds syn på rätt och orätt. M
en vad är hans alternativ? 

Ett om
döm

e fälls alltid på basis av ens sam
tids m

oraliska preferenser, det 
kan inte förnekas. M

en betyder det att varje om
döm

e är ett fördöm
ande? 

I följande passage är det uppenbart vad alternativet är, eftersom
 han 

pekar på en grav skillnad m
ellan att förhastat döm

a förflutna handlingar 
utgående från forskarens livsvärld, och att försöka förstå eller beskriva 
handlingar som

 gjorts i en förfluten livsvärld. D
et är således m

er och 
m

er uppenbart att Bloch anser att m
oraliska om

döm
en är viktiga för 

historikern, m
en att fördöm

ande om
döm

en är förkastliga:

W
hen the passions of the past blend w

ith the prejudices of the present, 
hum

an reality is reduced to a picture in black and w
hite. M

ontaigne 
has already w

arned us on this ahead: ”W
henever judgem

ent leans to 
one side w

e cannot help distorting and tw
isting the narrative in this 

direction.” M
oreover, to plum

b the consciousness of another person, 
separated from

 us by the interval of generations, w
e m

ust virtually lay 
aside our ow

n ego, w
hereas, to say w

hat w
e think, w

e need only rem
ain 

ourselves. Th
is is a less arduous endeavour. H

ow
 m

uch easier it is to 
w

rite for or against Luther than to fathom
 his soul; to believe Pope 

G
regory V

II about Em
peror H

enry IV, or H
enry IV about G

regory V
II, 

than to unravel the underlying causes of one of the greatest dram
as 

of W
estern civilization! 22 

D
et finns någonting knivskarpt i Blochs yttrande, någonting som

 ofta 
glöm

s bort eller m
issförstås såväl i traditionellt historievetenskapliga som

 
i ideologikritiska kretsar. Sam

tidigt är det ytterst svårt att synliggöra 
eller greppa det som

 Bloch pekar på. O
m

 m
an fyller ut hans ord, vad 

m
enar Bloch m

ed att det är lättare att ta ställning för eller em
ot Luther 

än att begripa vad han var för en person, till exem
pel varför han tog 

avstånd från den katolska kyrkan? H
ur skall m

an förstå det? K
an m

an 
beskriva Luther utan att ta ställning för eller em

ot honom
? Liknande 

frågor inbjuder ofta till en tanke om
 att m

an antingen kan beskriva 
utan att ta ställning, att vara vetenskapligt neutral, eller att m

an inte 
kan beskriva utan att ta ställning, att m

an alltid döm
er. Inom

 vissa 
rätt vanliga ideologikritiska kretsar, till exem

pel, förstås den sista av 

21  Bloch (1954), 139–140.
22  Bloch (1954), 140–141.

dessa frågor m
er eller m

indre som
 en om

öjlighet. I nym
arxistisk anda 

är en beskrivning alltid också ett ställningstagande för eller em
ot. 23 

Inga neutrala och objektiva beskrivningar är m
öjliga. Sam

tidigt är den 
andra ytterligheten positivistisk, det vill säga att vetenskapsm

annens 
observationer och beskrivningar är opartiska så länge han håller sig 
borta från värdeom

döm
en. M

en någonting av det Bloch ger uttryck åt 
faller m

ellan stolarna här.

För att för stunden övergå till ett m
era nutida fall där dessa tankeform

er 
är förekom

m
ande, debatten m

ellan D
irk M

oses och H
ayden W

hite från 
2005 innehåller detta typiska problem

. W
hite hävdar att historikern döljer 

sina ideologiska im
plikationer, sina fördom

ar och sina ställningstaganden 
för och em

ot det hon beskriver, i ett påstått neutralt språkbruk. G
enom

 
denna vetenskapliga och m

oraliskt distanserade objektivitet, som
 enligt 

W
hite är utm

ärkande för historiker, tar historieforskaren på sig uppgiften 
att övervaka såväl rätt och fel användningar av det förflutna, som

 rätt och 
fel tolkningar av ett historiskt m

aterial. D
ärtill anser både historikern 

själv och andra i sam
hället att historikern har auktoritet att göra dessa 

polisiära övervakningar. W
hite anser alltså att historikern alltid döm

er, 
eftersom

 hon alltid tar ställning. M
oses, å sin sida, hävdar att det historiska 

är det etiska – det vill säga att historievetenskapliga observationer och 
beskrivningar i sig innebär en ansvarsfull relation till verkligheten. M

oses 
hävdar således att historikerns beskrivningar är objektiva och neutrala, 
m

en sam
tidigt anser han också att de på grund av sin neutralitet är 

(m
oraliska) föredöm

en – en paradox i sig. 24

Ä
r det verkligen på detta stereotypa sätt som

 m
oraliska om

döm
en i 

förhållande till historieforskarens praktik skall förstås? M
enar Bloch 

faktiskt detta? D
et ligger någonting i bägge dessa föreställningar om

 
historikerns språkbruk och den fråga om

 historikerns m
oraliska om

döm
en 

som
 W

hite och M
oses för fram

. Båda kan anses härleda sina respektive 
uppfattningar om

 historieforskarens beskrivningar från Blochs m
etodologi 

23  Ett ärke-exem
pel på denna m

arxistiska och freudianska m
isstänksam

het 
är; Fredric Jam

eson, Th
e Political U

nconscious: N
arrative as a Socially Sym

bolic 
Act (1981) (London &

 N
ew

 York 2002).
24  Se hela debatten; D

irk M
oses, 'H

ayden W
hite, Traum

atic N
ationalism

, 
and the Public Role of H

istory,’ H
istory &

 Th
eory 44:3 (2005), 311–332; H

ayden 
W

hite, 'Th
e Public Relevance of H

istorical Studies: A Reply to D
irk M

oses,’ 
H

istory &
 Th

eory 44:3 (2005), 333–338; D
irk M

oses, 'Th
e Public Relevance 

of H
istorical Studies: A Rejoinder to H

ayden W
hite,’ H

istory &
 Th

eory 44:3 
(2005), 339–347.
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– exem
pelvis till det ovan citerade exem

plet om
 Luther – inte i det att 

de direkt hänvisar till Blochs m
etodologi, utan snarare i att de gör bruk 

av en historievetenskaplig idé som
 fram

för allt Th
e H

istorian's Craft har 
bidragit till att form

a. D
ärem

ot hävdar jag att det finns en aspekt av Blochs 
tänkande som

 varken W
hite eller M

oses, för att ta dem
 som

 stereotypa 
exem

pel, synliggör. Exem
plet m

ed Luther skall inte alls förstås som
 

m
oraliskt passivt gentem

ot Luther, utan snarare som
 m

oraliskt riktat 
m

ot förståelse av Luther på Luthers egna villkor. Både W
hite och M

oses 
verkar förstå historikerns beskrivningar utgående från Leopold von 
R

ankes (1795–1886) beröm
da uttalande, att historikern skall beskriva 

den förflutna verkligheten så som
 det verkligen var, w

ie es eigentlich 
gew

esen. D
et är oklart vad von R

anke m
enar m

ed detta uttalande, vilket 
Bloch också påpekar. M

en om
 m

an tar Blochs Th
e H

istorian's Craft som
 

ledstjärna för hur m
odern historievetenskaplig förståelse skall ta form

, 
så m

åste m
an kom

m
a ihåg att Bloch ser ett gravt problem

 i den passivitet 
som

 von R
ankes beröm

da uttalande inbjuder till, 25 och tam
pas boken 

igenom
 m

ed att synliggöra en hum
anvetenskaplig position som

 varken 
är m

oraliskt passiv eller m
oraliskt fördöm

ande. 

Att förklara m
en inte fördöm

a – att förstå m
en inte enbart se på

Bloch undviker i stort frågan huruvida historia är konst eller vetenskap, 
m

en den historiesyn som
 han ger uttryck åt är på inget sätt naiv gentem

ot 
de problem

 som
 historikerns språkbruk kan m

edföra. D
ärför gör han 

också en klar skillnad m
ellan historikerns genuina försök att förstå, 

och hennes rationella försök att begripliggöra förflutna fenom
en. Trots 

att han inte alltid helt klart och tydligt håller på någon specifik åsikt 
om

 historikerns praktik, och någon specifik definition av den, visar 
hans exem

pel tydligt vilka sorters problem
 som

 tenderar att visa sig för 
historikern, var dessa problem

 kan vara relevanta, och var de inte är det. 
N

är han diskuterar konfiskeringen av land efter Franska Revolutionen, 
till exem

pel, där de styrande trodde att de skulle få de fattiga böndernas 
förtroende genom

 att befria dem
, visar han tydligt vilka sorters om

döm
en 

som
 är historievetenskapligt relevanta och vilka som

 inte är det. M
ot 

bakgrund av frigörandet av bönderna på landsbygden frågar han: ”W
ere 

they [the rulers] right or w
rong?” H

an fortsätter m
ed ett skeptiskt svar: 

”W
hat do I care for a historian's belated decision on this point?” N

ågra 
m

eningar senare ironiserar han denna tanke: ”Today, w
e should laugh 

at a chem
ist w

ho separated the bad gases, like chlorine, from
 the good 

25  Bloch (1954), 138.

ones like oxygen.” 26

Återigen kan m
an förstå dessa yttranden som

 ett sätt att undvika m
oraliska 

värderingar till förm
ån för vetenskaplig neutralitet. I m

in tolkning ger 
han dock uttryck åt en ännu djupare tanke. Istället för att tänka sig att 
m

oraliska om
döm

en alltid är förkastliga för historikern, gör han genom
 

denna rörelse det uppenbart att vissa frågor, det vill säga vissa om
döm

en, 
anm

äler sig som
 totalt irrelevanta beroende på frågan. M

en han säger 
inte vilka dessa irrelevanta om

döm
en inom

 historievetenskapen är, 
utan snarare ger han exem

pel på var vissa om
döm

en kan fram
stå som

 
irrelevanta. Ä

r det verkligen viktigt att veta om
 de styrande under Franska 

Revolutionen gjorde rätt i att befria bönderna? Ä
r det verkligen så viktigt 

att skilja m
ellan nyttiga och skadliga gaser? Bloch visar ironiskt att dessa 

frågor för det m
esta är irrelevanta för vetenskapsm

annen som
 försöker 

förstå. N
aturligtvis beror det på vad m

an är ute efter, till exem
pel att en 

m
änniska dör om

 hon får i sig för m
ycket klor, m

edan en växt förtvinar om
 

den får i sig för m
ycket syre. Vad gäller sådana frågor är om

döm
et, vilken 

gas är nyttig och skadlig, kanske helt på sin plats. M
en dessa om

döm
en 

är totalt irrelevanta om
 m

an enbart vill beskriva vilka egenskaper klor 
och syre överhuvudtaget har. D

et tillhör klorets och syrets egenskaper 
att de har olika påverkan på m

änniskor och växter, m
en att avgöra deras 

respektive nytta och skada är ett onödigt värdeom
döm

e, såvida en sådan 
fråga inte ställs. Av allt att döm

a finns det vissa typer av om
döm

en som
 är 

på sin plats, m
edan andra är onödiga åsikter, och dessa hör ihop m

ed vilka 
frågor m

an som
 vetenskapsm

an är ute efter. Enligt m
in m

ening öppnar 
Bloch i detta sam

m
anhang en fråga om

 förståelse som
 inte direkt har att 

göra m
ed något m

oraliserande värdeom
döm

e. D
ärem

ot liknar frågan om
 

förståelse av klor och syre på deras egna rent fysikaliska villkor, och en 
förståelse av förflutna bönder i Frankrike på deras egna sam

hällsvillkor, 
långt idén om

 vetenskaplig passivitet. O
ch ibland kan dessa idéer eller 

attityder vara svåra att vid första anblick skilja åt.

H
um

an- och sam
hällsvetenskaperna är sällan ställda inför begreppsligt 

oproblem
atiska situationer, som

 att identifiera grundäm
net klor eller 

syre. O
ch här kom

m
er m

an in på den punkt som
 inbjuder till m

oraliska 
ställningstaganden som

 enligt Bloch varken är fördöm
ande eller passiva 

sätt att ta begrepp för givna. Bloch ger ett historiskt exem
pel. I franska 

eller engelska öron lät det obegripligt att W
eim

arrepubliken fortfarande 
höll kvar begreppet Reich för den tyska nationen. Vad för slags republik 

26  Bloch (1954) . Citat, 141–142.



186
187

är det som
 kallar sig ett im

perium
? M

en här är det enligt Bloch fråga 
om

 ett begrepp vars innebörd svårligen kan översättas till franska eller 
engelska på ett oproblem

atiskt sätt. V
i m

åste försöka förstå vad Reich 
betyder för tyskarna (Bloch levde sam

tidigt som
 W

eim
arrepubliken 

fanns) snarare än att genast fördöm
a dem

 som
 gam

m
alm

odiga och 
odem

okratiska. Begreppet Reich är ett talande exem
pel på sådant som

 
historikern ständigt konfronteras m

ed. O
ch naturligtvis blir det ännu 

svårare att beskriva sam
hällspraktiker och fenom

en som
 inte längre 

existerar. Efterhandskonstruerade begrepp m
ed oklara innebörder – till 

exem
pel ”feodalism

” eller ”m
edeltid” – är naturligtvis värdeom

döm
en 

som
 har använts för att karaktärisera en viss typ av social struktur 

baserad på livegenskap å ena sidan, och en viss epok i den västerländska 
historien i förhållande till Rom

arriket å andra sidan. O
ch begreppen är 

på inget vis oproblem
atiska, eftersom

 de lever vidare i de sam
hällen där 

de används. Ä
nnu m

er problem
atiska är begreppen ”kapitalism

” och 
”kom

m
unism

” som
 i m

ånga situationer är ytterst flertydiga och således 
ibland också m

issledande. 27

Vad är då Bloch egentligen ute efter m
ed alla dessa otaliga exem

pel? 
H

an styr onekligen läsarens tankar till ett visst sätt att resonera kring 
förflutna begrepp och praktiker – att på ett visst sätt från vår nutida 
livsvärld förhålla sig till en förfluten livsvärld. Trots att såväl historikerns 
om

döm
esförm

åga som
 hennes språkbruk riskerar att fördöm

a den 
m

änskliga verklighet hon vill förstå, verkar det ändå, hos Bloch, finnas en 
genuin tanke om

 en m
oralisk dim

ension av historikerns engagem
ang som

 
varken är m

oraliskt distanserad eller m
oraliskt fördöm

ande – en position 
som

 varken är am
oralisk eller m

oraliserande. D
et finns några passager där 

detta kom
m

er ytterst tydligt fram
, bland annat i de exem

pel som
 handlade 

om
 historikerns olika begreppsliga svårigheter. Tydligast av dessa är det 

redan tidigare beskrivna citatet om
 Luther. N

är Bloch ironiskt hävdar, 
”H

ow
 m

uch easier it is to w
rite for or against Luther than to fathom

 his 
soul;” 28 förespråkar han en hållning som

 innebär ett försök att förstå vem
 

Luther var och varför han tänkte och handlade på det sätt han gjorde 
i den livsvärld där han levde. Bloch förespråkar alltså i första hand en 
förståelse för vad olika praktiker i det m

an undersöker överhuvudtaget 
betyder i det sam

hälle där de hade m
ening. H

an antyder frågor som
: Vad 

betyder det att Luther tog avstånd från avlatshandel, predikan på latin, 
och världslig rikedom

 inom
 kyrkan? Varför förespråkade han en sådan 

27  Bloch (1954), 162–178.
28  Bloch (1954), 141.

återgång till det folkliga just i det sam
hället? D

essa frågor är relevanta 
för ett förståelseom

döm
e. Frågorna om

 Luther hade rätt eller inte, var 
bra eller dålig för kristendom

en, eller pådrev häxjakten i Europa, skall 
för stunden sättas inom

 parentes, eftersom
 de frågorna ännu inte är 

relevanta för den förståelse av Luther som
 Bloch talar om

. V
i ser här att 

två helt olika form
er av om

döm
en gör sig gällande.

G
enom

 en dylik läsning av Th
e H

istorian's Craft, det vill säga en läsning 
som

 inte enbart har de bägge alternativen 1) att vara m
oraliskt passiv 

2) att bedöm
a i syfte att fördöm

a, öppnar sig en ytterligare helt egen 
m

oralisk dim
ension hos Bloch 3) att bedöm

a i syfte att förstå. H
är är det 

viktigt att ta exem
pel ur Blochs övriga historievetenskapliga verk för att 

klargöra vilket förståelseperspektiv han hade i åtanke, och fram
för allt hur 

det i praktiken skiljer sig från ett passivt och ett fördöm
ande perspektiv.

Bloch har flera m
etodologiskt viktiga böcker, och en av dem

 är hans 
ansedda doktorsavhandling Les rois thaum

aturges från 1924, 29 en bok 
som

 m
etodologiskt sett är ytterst tydlig. Förståelseperspektivet som

 han 
enligt m

in tolkning förespråkar i Th
e H

istorian's Craft tilläm
par han på ett 

utm
ärkt sätt rent praktiskt i sin doktorsavhandling och därför är denna 

bok anm
ärkningsvärd. Ett exem

pel ur avhandlingen är således på sin plats 
för att förtydliga vilket sorts m

oraliskt engagem
ang Bloch förespråkar.

Th
e R

oyal Touch som
 avhandlingen heter på engelska, 30 är en 

fascinerande studie av en m
edeltida praktik som

 innebar att kungar 
genom

 handpåläggning ansågs kunna bota scrofula (inflam
m

ationer i 
lym

fkörtlarna som
 förorsakas av m

ycobacterium
 tuberculosis). 31 U

nder 
högm

edeltiden tog denna praktik form
 som

 en viktig del av vad det innebar 
att vara kung i Frankrike och England. Bloch visar att denna praktik hade 
en väldigt viktig innebörd i den tidens livsvärld. Folk trodde på kungens 
helande krafter och kungen själv identifierade sig som

 innehavare av 
denna gudom

liga kraft. D
et som

 i verket Th
e Royal Touch tydligt visar på 

Blochs engagem
ang att förstå snarare än att fördöm

a kom
m

er fram
 i ett 

yttrande som
 m

ynnar ut i en väldigt viktig fråga:

29  M
arc Bloch, Les rois thaum

aturges, étude sur le caractère surnaturel attribué 
la puissance royale, particulièrem

ent en France et en Angleterre (Strasbourg &
 

Paris 1924).
30  M

arc Bloch, Th
e Royal Touch: M

onarchy and M
iracles in France and England 

(1924), övers. J.E. A
nderson (N

ew
 York 1989).

31  Bloch (1989), 11.
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N
othing w

ould be m
ore ridiculous than to treat kings as nothing m

ore 
than sorcerers on the grounds that the kings of the past, including the 
greatest am

ong them
––such as St. Louis, Edw

ard I and Louis X
IV––all 

claim
ed, like our 'secret healers' in the countryside today, to cure illness 

sim
ply by their touch. Th

ey w
ere heads of State, judges and leaders in 

w
ar. Th

e institution of m
onarchy served to satisfy certain eternal needs 

in the societies of old, needs w
hich w

ere entirely real and essentially 
hum

an. Th
e societies of today are equally aw

are of them
, yet are usually 

content to satisfy them
 in other w

ays. But in the eyes of his faithful 
subjects a king w

as, after all, som
ething very diff

erent from
 a m

ere 
high offi

cial. H
e w

as surrounded by a 'veneration' w
hich did not sim

ply 
originate in the services he perform

ed. H
ow

 can w
e understand this 

feeling of loyalty w
hich w

as so strong and so specific at certain periods 
in our history if, from

 the outset, w
e refuse to see the supernatural 

aura w
hich surrounded these crow

ned heads?
32

D
et verkar dock som

 att Bloch m
issförstås på denna punkt på ett sätt 

som
 är radikalt m

issvisande. D
aniel Chirot som

 bland annat är expert 
på historisk sociologi, för att ta ett exem

pel, hävdar att Bloch, genom
 

denna kom
parativa studie m

ellan de m
edeltida kungarikena England och 

Frankrike utform
ade en generell regel om

 sam
hällelig förändring. H

an 
säger: ”Ideologies, beliefs and superstitions have their tim

e. Coincidental 
events, such as im

m
ediate political needs or dynastic changes, can 

determ
ine w

hether or not particular collective perceptions becom
e fixed 

in the popular m
ind.” 33 M

en det som
 Bloch hävdar i denna m

onum
entala 

studie om
 kunglig handpåläggning är inte i första hand att det finns några 

regler om
 sam

hällelig förändring, eller att vidskepelse har sin tid. D
et är 

inte heller denna aspekt av hans historievetenskapliga engagem
ang som

 
är m

etodologiskt sett m
est betydelsefull. Snarare hävdar Bloch att det 

skulle vara enkelt för oss – m
en dock totalt m

issvisande – att betrakta 
kungar på den tiden som

 trollkarlar idag. O
ch det är m

ot bakgrund av 
denna fallgrop som

 Blochs viktiga fråga m
åste förstås: ”H

ow
 can w

e 
understand this feeling of loyalty w

hich w
as so strong and so specific 

at certain periods in our history if, from
 the outset, w

e refuse to see 
the supernatural aura w

hich surrounded these crow
ned heads?” 34 V

id 
närm

are eftertanke är det alltså ingen viktig historievetenskaplig fråga 
att fördöm

ande säga att vidskepelse hade sin tid i enlighet m
ed vissa 

politiska eller sociala behov. Frågan om
 vidskeplighet eller inte m

åste 
sättas inom

 parentes. Chirot är således inne på helt fel spår. D
et skulle 

32  Bloch (1989), 4.
33  Chirot (2000), 36.
34  Bloch (1989), 4.

vara enkelt att ur ett rationellt och vetenskapligt perspektiv, utgående 
från vår nuvarande position (raison d'être), från början förkasta kunglig 
handpåläggning som

 vidskepelse. På sam
m

a vis skulle det vara enkelt 
att döm

a de som
 såg m

ening i dessa praktiker som
 vidskepliga, kanske 

till och m
ed på gränsen till galna. Bloch visar därem

ot att m
an aldrig ens 

har varit benägen att öppna en fråga om
 förståelse för en främ

m
ande 

kulturs praktiker, och för främ
m

ande m
änniskor, om

 m
an från början 

inte är benägen att vilja förstå vilken innebörd sådana praktiker hade i 
de sam

hällen där de praktiserades, till exem
pel i St. Louis Frankrike eller 

i Edw
ard I:s England. D

et är tydligt att Bloch förespråkar ett m
oraliskt 

förståelseperspektiv här, en av de m
etodologiskt sett viktigaste ansatserna 

i hans historievetenskapliga engagem
ang, m

en en ansats som
 av allt att 

döm
a ofta m

issförstås.

Bloch gör alltså redan 1924 bruk av det antropologiska förhållningssätt 
som

 långt senare har utm
ärkt bland annat sam

hällsfilosofen Peter W
inch 

(1926–1997), 35 och antropologen Cliff
ord G

eertz (1926–2006). 36 U
tan 

vidare påm
inner Blochs ansats också i viss m

ån om
 ett herm

eneutiskt 
perspektiv, utan att det för den delen på något sätt bli alltför holistiskt. 
H

elt frånkopplad från sam
tida antropologi är Bloch dock inte. H

an 
hänvisar till Sir Jam

es G
. Frazers (1854–1941) verk Th

e M
agic Art and Th

e 
Evolution of K

ings från 1920, 37 som
 utgör första bandet i tredje upplagan 

av Frazers redan då beröm
da Th

e G
olden Bough: A Study in M

agic and 
Religion. M

en Bloch försöker inte undersöka de m
agiska praktikernas 

evolution, eller hävda att m
agi är en prim

itiv form
 av vetenskap, vilket 

Frazer gör. Snarare försöker Bloch förstå vad kunglig handpåläggning 
över huvudtaget betydde i de sam

hällen där det hade m
ening. 38

D
et bör näm

nas att Bloch vid vissa tillfällen använder den franska term
en 

superstition (vidskepelse), 39 för att beteckna en för den tiden onorm
al 

praktik, till exem
pel att m

an under Charles V
I:s styre också ansåg att det 

vatten kungen tvättade händerna m
ed efter handpåläggning innehöll 

35  Till exem
pel; Peter W

inch, 'U
nderstanding a Prim

itive Society,’ Am
erican 

Philosophical Q
uarterly 1:4 (1964), 307–324.

36  Till exem
pel; Cliff

ord G
eertz, 'Th

ick D
escription: Tow

ard an 
Interpretative Th

eory of Culture,’ i Th
e Interpretation of Cultures: Selected 

Essays by Clifford G
eertz (N

ew
 York 1973), 3–30.

37  Sir Jam
es G

. Frazer, Th
e G

olden Bough: A Study in M
agic and Religion: Part I: 

Th
e M

agic Art and Th
e Evolution of K

ings (London 1920).
38  Bloch (1989), 28–30.
39  Bloch (1924), 92.
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botande krafter, och att det skulle drickas av patienten i nio dagar. D
enna 

praktik förekom
 ingen annanstans och levde inte vidare, vilket gjorde 

den avvikande sett till det som
 var norm

alt för den tidens m
änniskor. 

V
id andra tillfällen använder Bloch superstition för att beteckna kyrkligt 

m
otstånd gentem

ot kunglig handpåläggning och m
otsvarande praktiker, 

eftersom
 påven och regenterna ofta hade en m

aktkam
p om

 vem
 som

 
verkligen ansågs inneha gudom

lig m
akt. En av påvens anhängare på 

1300-talet, A
lvarez Peloya, kallade de franska och engelska kungarnas 

handpåläggning för ”lögner och dröm
m

ar.” I en psalm
 som

 sjöngs av 
prästerskapet under H

enry V
III:s tid bad m

an om
 att ”all vidskepelse och 

allt djävulskt bedrägeri skulle göras av m
ed,” näm

ligen kungens enligt 
dem

 påhittade kraft att bota sjuka. Superstition har således varierande 
innebörder för Bloch och m

ot slutet av boken talar han om
 att kunglig 

handpåläggning m
ot m

edeltidens slut allt m
er uppfattades som

 vidskepelse, 
till exem

pel av W
ilhelm

 I av O
ranien. D

ärför kan m
an få ett intryck av 

att Bloch själv tar ställning till denna praktiks m
ening och betydelse, 

vilket han alldeles i slutet också gör. 40 M
en i Th

e Royal Touch vill Bloch 
ogärna utgå från att kalla dessa praktiker för m

agi eller vidskepelse, i 
sådan m

ån att de inte har förståtts som
 m

agi eller vidskepelse under 
den tid han undersöker. H

an vill till exem
pel ogärna jäm

föra gudom
lig 

handpåläggning m
ed någonting som

 praktiseras idag, eftersom
 det inte 

betyder sam
m

a sak idag – det är inte sam
m

a fenom
en. D

et finns alltså en 
ytterst viktig aspekt i Blochs m

etodologi som
 andra forskare tenderar 

att m
issförstå, näm

ligen att det finns en klar skillnad m
ellan att försöka 

förstå vad ett fenom
en betyder i ett visst sam

hälle på dess egna villkor, 
och historikerns eller sociologens rationella sätt att strukturera och 
begripliggöra dessa fenom

en. 41

40  Bloch (1989), 53, 96. Citat, 82 och 106. En fördöm
ande kom

m
entar 

fram
kom

m
er dock i slutet av boken där han i en kritisk tolkning av kunglig 

handpåläggning tolkar det som
 ett ”kollektivt m

isstag” som
 folk trodde på 

trots att det ibland m
isslyckades. Bloch själv verkar anse att handpåläggning 

är en trosfråga som
 han själv inte tror på, trots att m

ånga m
änniskor i det 

förflutna ansåg sig ha blivit botade av kungens helande kraft. Vad Bloch 
egentligen m

enar m
ed sin kritiska tolkning förblir dock oklart eftersom

 det 
inte går i tandem

 m
ed bokens m

etodologiska utgångspunkter, (sid 243).
41  På denna punkt liknar Blochs och W

ittgensteins ansatser varandra, m
ed 

den skillnaden att Bloch är tidigare än W
ittgenstein m

ed att kritisera en för 
enkel jäm

förelse av kulturella praktiker; Ludw
ig W

ittgenstein, ’Rem
arks on 

Frazer’s G
olden Bough (1931),’ i Jam

es C. K
lagge &

 A
lfred N

ordm
ann (red.), 

Philosophical O
ccasions 1912–1951 (Indianapolis 1993), 118–155. Likt Bloch 

skriver W
ittgenstein: ”Baptism

 as w
ashing.––A

n error arises only w
hen m

agic 
is interpreted scientifically.” (sid 125).

D
etta m

issförstånd vad gäller Th
e Royal Touch – och Blochs m

etodologi 
överlag – kom

m
er också fram

 i sociologen Colbert R
hodes jäm

förelse 
m

ellan D
urkheim

 och Bloch. D
et är alldeles riktigt att Bloch i denna 

studie använder sig av den sociologiska skolans begrepp om
 ”kollektivt 

m
edvetande,” 42 och det är också därför som

 Bloch har förknippats m
ed 

D
urkheim

. M
en Blochs m

etodologiska utgångspunkt är under inga 
om

ständigheter en funktionalistisk sådan, vilket R
hodes tydligt anser. 

Rhodes hävdar att Bloch uttryckligen betonar handpåläggningens funktion i 
Th

e Royal Touch: ”Th
e chief function of the healing rite w

as the m
aintenance 

of group solidarity, even though the m
iraculous event directly aided an 

individual.” 43 U
tan tvekan betonar Bloch handpåläggningens innebörd 

vid flera tillfällen i boken, m
en betoningen av funktion i D

urkheim
s 

anda är absolut inte bokens m
etodologiska utgångspunkt. Att tänka 

sig att handpåläggning, precis som
 religion i D

urkheim
s beröm

da Les 
form

es élém
entaires de la vie religieuse från 1912, 44 enbart är till för att 

upprätthålla en viss social struktur – att praktiken enbart är till för att 
fylla vissa sociala behov – har redan åsidosatt den förståelse som

 Bloch är 
ute efter. H

andpåläggningens innebörd för de m
änniskor som

 levde i dessa 
m

edeltida sam
hällen är en sak. Frågan om

 handpåläggningens sociala 
funktion är i det skedet över huvudtaget ännu inte relevant. H

istorikerns 
eller sociologens identifiering av dessa praktiker som

 upprätthållare av 
en viss social struktur är näm

ligen en helt annan sak. H
är har forskaren 

redan börjat strukturera sitt m
aterial. Bloch verkar göra en ytterst skarp 

skillnad. Vid den första sortens förståelseom
döm

en – om
döm

en som
 Bloch 

förespråkar i Th
e Royal Touch – sätter m

an historikerns eller sociologens 
identifiering och kategorisering av dessa fenom

en inom
 parentes. D

e 
åsidosätts för stunden, eftersom

 sådana om
döm

en tenderar att jäm
föra 

våra vetenskapliga uppfattningar om
 religionens funktion m

ed en förfluten 
livsvärlds syn på religion. Av citatet ovan att döm

a har sådana om
döm

en 
i Blochs bem

ärkelse gått för långt. D
et är precis sam

m
a m

isstag som
 att 

jäm
föra kung Edw

ard I m
ed en trollkarl idag, och sådana förhastade 

jäm
förelser vill Bloch över huvudtaget inte befatta sig m

ed. Sociologens 
eller historikerns kategorisering av förflutna fenom

en m
ed hjälp av 

vetenskapliga begrepp m
åste kom

m
a i efterhand, om

 de överhuvudtaget 
är nödvändiga. D

essa begrepp är under inga om
ständigheter nödvändiga 

för en grundläggande historisk förståelse. H
istorikern m

åste enbart förbli 

42  Bloch (1989), 2.
43  R

hodes (1978), 65.
44  Ém

ile D
urkheim

, Les form
es élém

entaires de la vie religieuse: Le systèm
e 

totém
ique en Australie (Paris 1912), 259–266.
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sig själv, eftersom
 förståelse för Bloch handlar om

 en m
oralisk vilja att 

förstå den andra, vem
 den andra var och vad han höll på m

ed då han levde. 45

För att ytterligare förtydliga Blochs tankegång kan Peter W
inch beröm

da 
essä ''U

nderstanding a Prim
itive Society'' från 1964 stå som

 jäm
förelse, 46 

en essä i vilken han kritiserar antropologen E.E. Evans-Pritchards 
(1902–1973) verk W

itchcraft, O
racles and M

agic Am
ong the A

zande från 
1937. 47 Evans-Pritchard undersökte A

zandefolket i centrala A
frika i början 

av 1900-talet, och konstaterade att en central del av A
zandesam

hället 
inbegriper en sorts god m

agi (ngua), som
 å sin sida står i kontrast till 

både ond m
agi (gbegbere ngua), och till häxeri (m

angu). Evans-Pritchard 
fokuserade dock främ

st på häxeri, det vill säga m
angu, i denna studie. 

Enligt A
zandefolket kan vem

 som
 helst vara en häxa, och häxor skiljer 

sig i regel inte utseendem
ässigt från icke-häxor. Att vara en häxa kan 

gå i arv, m
en ofta handlar häxeri om

 en personlig dispyt m
ellan två 

personer. Enligt Evans-Pritchards beskrivningar gör A
zande en väldigt 

skarp skillnad m
ellan ond m

agi (det han kallar sorcery), som
 endast vissa 

trollkarlar besitter, och häxeri (det han kallar w
itchcraft), som

 en person 
kan rikta m

ot en annan på grund av svartsjuka eller häm
ndlystnad – ett 

sorts vapen. Skillnaden m
ellan att bli ett m

ål för ond m
agi och häxeri är 

att en person som
 har utsatts för det förra dör m

ed det sam
m

a, m
edan 

en som
 har utsatts för det senare långsam

t förtvinar. H
äxeri läm

nar även 
spår i den utsattes kropp i form

 av olika objekt – till exem
pel m

askar eller 
larver – och dessa spår undersöks sedan m

ed hjälp av obduktion, eller 
m

ed hjälp av orakel. O
m

 en Zande m
isstänker att han själv eller någon 

från hans fam
ilj har blivit utsatt för häxeri, och undrar vem

 häxan är, 
konsulteras ett orakel, där m

an ger benge (en sorts gift m
en också nam

net 
på själva oraklet) åt en höna, ställer frågor till detta orakel, och ser om

 
hönan dör eller inte för att få svar på denna viktiga sam

hällsfråga. 48

45  Bloch (1954), 141.
46  W

inch (1964), 307–324. I denna essä utvecklar W
inch de idéer, som

 
han behandlar i sitt allra kändaste verk, Th

e Idea of a Social Science and its 
Relation to Philosophy (London 1958), näm

ligen främ
st vad det innebär att 

följa sam
hälleliga regler, och vad det innebär att studera sam

hällelig aktivitet. 
Sam

tidigt är essän också en skarp kritik m
ot; A

lasdair M
acIntyre, ’Is 

U
nderstanding Religion Com

patible W
ith Believing?,’ i John H

ick (red.), Faith 
and the Philosophers, Princeton Th

eological Sem
inary 1964 (London 1964), 

115–133.
47  E.E. Evans-Pritchard, W

itchcraft, O
racles, and M

agic Am
ong the A

zande 
(1937) (O

xfords 1987).
48  Evans-Pritchard (1987), 12–15, 29, 176–178, 226–227. G

iftoraklet, s. 6, 
127–138.

Peter W
inchs kritik av Evans-Pritchards beskrivningar handlar om

 flera 
saker, bland annat om

 att det är m
issvisande att förstå A

zandefolkets 
kulturella praktik – att konsultera detta benge-orakel – utgående från en 
västerländsk förståelse av irrationalitet eller m

agi. Begreppet m
agi, och de 

praktiker som
 sam

m
anlänkas m

ed m
agi, är i vår kultur sam

m
anlänkade 

m
ed vidskepelse. Således kom

m
er en beskrivning av oraklet som

 m
agi att 

stå långt utanför A
zandesam

hällets egen förståelse av vad det innebär 
att konsultera detta orakel. Enligt W

inch m
åste vi som

 européer tänja 
på våra fastspikade förståelser av vad rationalitet och m

agi innebär för 
oss om

 vi skall kunna se vad m
angu och benge-oraklet över huvudtaget 

har för betydelse för A
zande. D

et är m
issvisande att tänka häxeri och 

oraklet som
 en logisk kontradiktion så som

 Evans-Prichard på sina ställen 
hävdar. O

m
 m

an på allvar vill förstå vad denna kulturella praktik har 
i det sam

hälle där den är betydelsefull, m
åste m

an se vilken m
ening 

den har utgående från A
zandekulturens egna villor, 49 vilket då främ

st 
handlar vår egen vilja att förstå dessa villkor – precis det som

 Bloch är 
ute efter. 50 Att konsultera oraklet har till exem

pel främ
st en klar juridisk 

betydelse för att lösa vissa sam
hällsproblem

 i A
zandesam

hället, vilket 
Evans-Pritchard nog klart visar i sitt verk. D

ärem
ot har oraklet ingen 

pseudovetenskaplig betydelse så som
 han på andra ställen hävdar. 51 Ett 

av W
inchs argum

ent är således att en västerlänning för tillfället inte 
har något begrepp om

 m
agi som

 gör A
zande rättvisa på denna punkt, 

och därför kom
m

er det onekligen att vara svårt att förstå och beskriva 
betydelsen av såväl oraklet som

 häxeri. Förståelse m
åste utgå från vad 

dessa praktiker har för innebörd i A
zandesam

hället, inte från våra 
vetenskapliga kategorier och begrepp, våra fördom

ar. 52 Bloch pekar på 
någonting liknande vad gäller historisk förståelse, ett sätt att närm

a sig 
en främ

m
ande kultur på dess egna villkor. 

D
et som

 både Bloch och W
inch pekar på är att det finns ett fundam

entalt 
holistiskt fältarbete som

 m
åste utföras före m

an kan gå vidare och 
ifrågasätta – det vill säga fälla ett värdeom

döm
e om

 – olika sam
hälleliga 

praktiker. Vad den västerländska m
änniskan alltför ofta gör, både gentem

ot 
historiskt och geografiskt avlägsna sam

hällen, är att förhastat fördöm
a 

praktikerna i dessa utgående från den västerländska nutidsm
änniskans 

49  W
inch (1964), 310–318, 321.

50  Bloch (1989), 4; Bloch (1954), 141.
51  Evans-Pritchard (1987), 4. H

an jäm
för ofta A

zandesam
hällets praktiker 

m
ed vetenskapliga eller rationella förklaringar, s. 7, 18, 27.

52  W
inch (1964), 308, 315, 319.
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m
åttstockar. Istället för att förhastat fördöm

a, talar Bloch om
 att m

an 
m

åste tänka sig in i den värld där praktikerna betydde någonting, och 
också att m

an m
ed olika m

edel bör försöka förstå vad dessa praktiker 
betydde, m

ed ständig risk att m
issförstå eller fördöm

a någonting. D
enna 

självm
edvetenhet är utm

ärkande för Bloch. D
en är ytterst central i hans 

m
etodologi som

 fram
står som

 en ständig m
oralisk om

kalibrering av 
m

åttstockarna för förståelse i förhållande till det som
 skall förstås. Vad 

är inte m
åttstockarna för kunskap om

 m
änniskan om

 inte det m
änskliga 

sam
hället självt? Ett sista exem

pel ur Th
e H

istorian's Craft visar tydligt 
hur viktigt detta är för Bloch:

Clouds have not changed their shapes since the M
iddle A

ges, yet w
e no 

longer see in them
 either m

agical sw
ords or m

iraculous crosses. Th
e tail 

of the com
et sighted by the great A

m
broise Paré w

as probably very little 
diff

erent from
 those w

hich occasionally sw
eep across our skies. Yet, 

he thought he saw
 in it a full suit of curious arm

or. Com
pliance w

ith 
universal prejudice had bested the habitual accuracy of his gaze; and 
his testim

ony, like that of so m
any others, tell us not w

hat he actually 
saw

 but w
hat his age thought it natural to see. 53 

M
olnen har inte förändrats sedan m

edeltiden, m
en sättet att se dem

 har 
förändrats. Vad söker historikern som

 försöker förstå denna förflutna 
livsvärld efter? V

ilka förväntningar har hon? Vad kom
m

er hon att finna? 
D

e vittnen som
 historikern ställs inför kom

m
er absolut inte att förtälja 

vad dessa m
änniskor rent fysiologiskt såg, utan snarare kom

m
er vittnena 

att berätta det som
 i deras tid ansågs vara naturligt att se. U

ppenbarligen 
kan ens försök att förstå en förfluten livsvärld inte utgå från något slags 
passivt perspektiv från vår nuvarande position – att bara blicka bakåt i 
tiden och betrakta. Snarare m

åste vi som
 forskare om

kalibrera oss själva. 
Bloch hävdar uppenbarligen att själva kriterierna för förståelse m

åste 
ställas i enlighet m

ed vad som
 var naturligt för m

änniskan då. Vad fanns 
till exem

pel i fältsanitären A
m

broise Parés (1510–1590) världsbild? Vad 
var m

öjligt och om
öjligt i hans värld? Först när m

an vet vad som
 var 

naturligt för den tidens m
änniskor kan förståelse ta form

, och först då 
kan historikern rim

ligen förvänta sig någonting av sina vittnen. 

Avslutande refl
ektioner

Vad är det som
 enligt Bloch skiljer en genuin historiks förståelse från falska 

sådana, och vad har historikern för m
oraliskt ansvar i utförandet av sin 

praktik? I sin m
etodologi förespråkar Bloch under inga om

ständigheter 

53  Bloch (1954), 106–107.

ett m
oraliskt passivt perspektiv vad gäller historievetenskaplig förståelse. 

Tvärtom
 verkar han uppm

ana historikern till ett visst sorts m
oraliskt 

engagem
ang. H

an tar avstånd från två olika positioner som
 han anser 

vara problem
atiska 1) att vara m

oraliskt passiv 2) att bedöm
a i syfte att 

fördöm
a. En närm

are undersökning av Blochs m
etodologi utgående från 

såväl Th
e H

istorian's Craft som
 Th

e Royal Touch ger vid handen att han 
förespråkar ett förståelseperspektiv som

 radikalt skiljer sig från dessa 
två dim

ensioner, ett perspektiv som
 kan beskrivas som

 3) att bedöm
a i 

syfte att förstå.

Bloch m
enar att historiker fram

för allt skall gå in för att studera det 
förflutna på dess egna villkor. H

on skall försöka förstå förflutna praktiker 
och handlingar i de sam

hällen där de praktiserades och hade m
ening. 

D
etta är den största utm

aningen för historikern, näm
ligen att ständigt 

vara beredd att om
kalibrera sig själv i enlighet m

ed det hon försöker 
förstå. Vad innebar kunglig handpåläggning i Edw

ard I:s England? Tydligt 
visar Bloch att ett potentiellt svar på en sådan fråga inte kan utgå från 
en nutida uppfattning om

 helande krafter, m
agi eller vidskepelse. A

llt 
sådant vore att fördöm

a kunglig handpåläggning, och i viss m
ån förneka 

och undvika vad m
änniskor egentligen såg för m

ening m
ed denna 

praktik där den praktiserades. Inte heller kan m
an säga att de kungliga 

botande krafterna endast uppfyllde en viss funktion i det sam
hälle 

där de praktiserades. En sådan vetenskaplig passivitet skulle också 
reducera kunglig handpåläggning till någonting det inte var i Edw

ard 
I:s sam

tid. D
et är uppenbart att Bloch förespråkar en helt annan attityd 

då historikern vänder sig till det förflutna, och ställer sig frågan: ”H
ow

 
can w

e understand this feeling of loyalty w
hich w

as so strong and so 
specific at certain periods in our history if, from

 the outset, w
e refuse 

to see the supernatural aura w
hich surrounded these crow

ned heads?” 54 

Blochs poäng kunde inte vara tydligare. Att fråga ett dokum
ent är att 

fråga ett vittne, och vittnets svar m
åste förstås i enlighet m

ed det som
 

kan förväntas svaras, utgående från den värld där vittnet levde. Vägrar 
vi att se vittnets värld blir hennes svar obegripligt för oss. D

ärför är 
vetenskapliga begrepp eller m

oraliska värdeom
döm

en helt onödiga så 
länge en vägran att se vittnets värld har företräde. Att därem

ot bejaka 
vittnets värld, att m

oraliskt förändra sin attityd gentem
ot den förflutna 

livsvärld där hon levde och verkade, är en förutsättning för förståelse. 
Enligt Bloch m

åste historikern ha denna attityd för att genuin historisk 
förståelse överhuvudtaget skall kunna ta form

, såtillvida hon vill göra 

54  Bloch (1989), 4.
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det förflutna rättvisa. D
etta är historikerns viktigaste uppgift, m

en 
sam

tidigt också hennes största utm
aning.
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