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I professorns bibliotek

Ett bibliotek rymmer historier av alla dess slag. I bokhyllorna lever
berättelser som spänner över tid och rum, som förmedlar visdom och
kunskap samt erbjuder en chans till verklighetsflykt. I professor Holger
Weiss bibliotek existerar en möjlighet till detta. Utifrån sitt bibliotek
och med sin kunskap och sitt brinnande intresse för det globalhistoriska
har professor Weiss ifrågasatt, tagit reda på mer, under omfattande
efterforskningar i arkiv från Ghana till Moskva, för att kritiskt analysera
hur saker och ting hänger ihop. Att sätta fingret på något specifikt när
det kommer till Weiss forskningsintressen är en utmaning i sig. Det finns
inte enbart ett rum utan flera rum av kunskap. Med utgångspunkt i en
kunskapsresa som började i den muslimska kulturen i Västafrika har resan
förts vidare och spjälkats upp i flera fåror med beröringspunkter i 1700- och
1800-talets slavhandel, det transatlantiska triangelparadigmet och globala
konsumtionsmönster, den afrikanska nationalismens samröre med den
internationella kommunistiska rörelsen under mellankrigstiden, radikala
sjömäns globala nätverk i överlappande radikala rum och slutligen, den
kontinuerligt växande fascinationen för rumsliga och globalhistoriska
perspektiv. I det senare fallet resulterade entusiasmen i grundandet
av det Globalhistoriska laboratoriet (Global History Laboratory; GHL)
vid Åbo Akademi under hösten 2015. GHL är precis det som titeln
anspelar på: ett teoretiskt laboratorium som strävar efter att skapa och
ge möjligheter till att pröva idéer och tankar om det globala. Vidare är
GHL ett akademiskt forum som inte bör uppfattas som begränsat till
historieämnet, utan laboratoriet rör sig (och ska göra det) utanför ämnets
vetenskapliga ramverk.

I mångt och mycket visar professorns bibliotek på en ständigt pågående
process att dels utveckla en förståelse för historia och historiska processer,
dels att det existerar möjligheter och olika perspektiv att närma sig
kunskap bortom en på förhand given formel. Dessutom 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
tematiska ansatser, vare sig man väljer att se dem på en lokal eller global
nivå. I likhet med Karl Schlögels inledande ord i Im Raume lesen wir die Zeit:
”[G]eschichte spielt nicht nur in der Zeit, sondern auch im Raum,”1 är detta

1 Karl Schlögel, Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und
Geopolitik (München 2003), 9. Citat i svensk översättning: ”[H]istoria utspelar
sig inte enbart i tiden, utan även i rummet.”
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tidigmoderna ända fram till en samtida diskussion. Bidragen täcker
en geografisk spännvidd som för oss till Karibien och Nordafrika via
Skottlands högländer, vidare till finländska emigranters umbäranden i
Kanada, till industriella komplex i den sydöstra regionen i Finland, och
slutligen, till Frankrike och Marc Blochs funderingar över vad historia är.

Samtliga av antologins bidrag diskuterar rumslighet – vissa gör det explicit
medan temat är närvarande mera underförstått i andra framställningar.
Boken inleds med Kaarle Wirtas bidrag som jämför nordiska entreprenörers
strategier i 1600-talets Indiska ocean och Atlanten med utgångspunkt i
Henrich Carloffs och Willem Leyels karriärer. Wirta argumenterar för att
den mobilitet som båda exemplifierar var utmärkande för ”transnationella
entreprenörer,” som mycket väl kunde tänka sig att emigrera för att
förbättra sin position i samhället. Wirta visar också hur det politiska
klimatet i Norden påverkade entreprenörernas förehavanden kring
Atlanten och Indiska oceanen. Till exempel Karl X Gustavs första danska
krig 1657–1658 erbjöd nya möjligheter för Carloff, som bytte sida och
överflyttade sin lojalitet till segraren Danmark, samtidigt som han
lyckades lägga beslag på varor från Svenska Afrikakompaniet. Atlanten,
Stilla oceanen, Sverige, Danmark och Holland var rum på ett globalt
spelplan, där de driftiga entreprenörerna verkade. Varorna som rörde
sig över oceanerna var av flera slag. I Anna Sundelins framställning
möter vi de jamaicanska ”transatlantiska konsumenterna,” som ivrigt
eftertraktade lyxvarorna som de hade beställt från England i hopp om
att förbättra sin status i den lokala societeten. De hugade konsumenterna
i kolonierna fick ofta förlita sig på ombud och mellanhänder, inte bara
för att få kunskap om det senaste modet i Europa utan också för att få
de moderiktiga varorna. Här framträder en hierarki i rumsligheten;
moderlandets normer om mode och beteende var de rådande, och invånarna
i kolonierna fick lov att anpassa sig till dessa om de ville framstå som en
del av tidens hövlighetskultur. Det fanns hos kolonisterna en strävan
att skapa ett kolonialt rum som, genom rätt inredning och de rätta
föremålen, efterliknade moderlandets. Samtidigt visar Sundelin att den
vita eliten på Jamaica inte bara bestod av passiva mottagare, 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 drömmar
och förhoppningar. Personer i kolonier, som levde på långt avstånd från
moderlandet, hemsöktes även av andra slags känslor. Osämja och avund i
kolonin S:t Barthélemy är sinnestämningar som Victor Wilson behandlar
i sitt bidrag. Wilson diskuterar orsakerna bakom de ofta förekommande

ett antagande som präglat professor Weiss akademiska resa både i rollen
som forskare och som lärare. I det avseendet är biblioteket ett historiskt
rum i tiden med dess skilda aspekter och perspektiv. Ett bibliotek kan
också liknas vid hur det transnationella beskrivs i The Palgrave Dictionary
of Transnational History (2009): det är ett kunskapsrum som lyfter fram
flöden och mönster med fokus på människor, världsordning och kaos,
ord-ljud-bilder, produktion och handel, jorden och miljön, kropp och
sjukdomar, koncept och processer, grupper och sakfrågor samt kunskap.
Därigenom blir biblioteket en plats som återskapar en syn på historia
som sammanlänkad och överlappande över tid och rum. Encyklopedins
redaktörer, historikerna Akira Iriye och Pierre-Yves Saunier, skriver i det
inledande förordet ”The Professor and the Madman” att intresset för det
transnationella och globalhistoriska främst ligger i att fånga ”links and
flows, and want to track people, ideas, products, processes and patterns
that operate over, across, through, beyond, above, under, or in-between
polities and societies,”2 utgångspunkter som i mångt och mycket speglar
dels professorns bibliotek, dels professorns forskningsintressen och hur
dessa perspektiv alla har funnit en plats i bokhyllan. Med en forskning
som starkt drivits och präglats av vad källorna i olika arkiv kan berätta,
kopplat till en globalteoretisk förståelse, har professor Weiss utforskat
ett antal disparata teman, vilket i sin tur resulterat i akademiska nätverk
och globala samfund med det gemensamma intresset att utveckla historia
som ett vetenskapligt ämne.

2 Akira Iriye & Pierre-Yves Saunier (red.), The Palgrave Encyclopedia of
Transnational History. From the mid-19th century to the present day (Houndmills
2009), xviii.
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Den här skriften bör inte enbart uppfattas som en hyllning i samband
med firandet av professor Holger Weiss 50-årsdag; det är en skrift som
markerar en brytpunkt. Vad menar vi med 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 forskningsområden och de har påbörjat en process som
innebär att skrapa på ytan av sin förståelse för sina objekt. Å andra sidan
markerar en del av bidragen ett avslut på något som har ägnats intresse
över en längre tid. Vi har alltså att göra med projekt som antingen är i
sin inledande eller avslutande fas. Skriftens titel – Från tidigmoderna
rum till samtida rumsligheter – är främst ett försök att fånga in det breda
tematiska och kronologiska spektrumet som ryms inom denna pärm.
Den röda tråden är vävd kring funderingar som utspelar sig från det
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uttrycken för oenighet och konflikter som framträder i källmaterialet
om den svenska frihandelskolonin. Han gör gällande att missämjan
dels hade sin upprinnelse i politisk partibildning hos ämbetsmännen,
dels i deras ofta stressframkallande position som lagens övervakare i en
frihamnskoloni som kan karaktäriseras som ett krigsdrabbat karibiskt
rum bestående av en heterogen befolkning.

fann arbete inom skogsbruket i områdena kring Thunder Bay och Sault
Ste. Marie. Filippa Olenius lyfter fram demonstrationer och strejker
som finländska skogsarbetare organiserat för att framföra sina krav på
bättre arbetsförhållanden. Hon hävdar att finländarna var en av de mest
synliga grupperna i området, eftersom de på grund av inbördeskriget i
hemlandet redan var bekanta med samhälleliga radikala idéer. Strejkerna
och demonstrationerna, bland annat en hungersmarsch med 1 000
deltagare år 1932, mötte hårt motstånd från myndigheternas sida, något
som ledde till tragiska dödsfall.

Strukturella och ekonomiska förändringars konsekvenser för
arbetarklassens rum behandlas också i Oscar Winbergs och Christoffer
Holms bidrag. I Winbergs skildring beskrivs New Yorks strukturomvandling
på 1960-talet då staden gick in i en ekonomisk kris. Det är mot bakgrunden
av denna kris som tv-komedin All in the Family (1971–1979) betraktas i
Winbergs framställning om rummets politiska betydelse i tv-komedier.
Till skillnad från tidigare rurala eller förstadsfokuserade apolitiska
tv-serier representerade All in the Family en ny typ av urban, realistisk
och politiskt medveten komedi. Det urbana rummet, Queens i New
York, hörde till stadens traditionella arbetarkvarter som i ökande grad
befolkades av människor, vanligen representanter för etniska minoriteter,
grupper och individer som huvudpersonen Archie Bunker upplevde som
hotfulla. Winberg visar hur skaparna av tv-serien medvetet utnyttjade
det urbana rummet för att framföra det politiska budskapet som serien
kännetecknades av.

Strukturomvandlingen som förvandlade Archie Bunkers hemgata
kan ses som en lokal företeelse, men den är också en del av en större
strukturomvandling som pågått under andra hälften av 1900-talet och
som fortsätter i takt med att den ekonomiska globaliseringen intensifieras.
Den har särskilt under 2000-talet inneburit att de mest och de minst
kvalificerade arbetsplatserna i de utvecklade länderna ökat i jämförelse
med att industriarbetsplatserna har minskat. Fenomenet drabbade Hangö
kommun 2012 då stadens största arbetsgivare FNsteel Ab gick i konkurs,
arbetskraften sades upp och Hangö miste sin ställning som industristad.
Christoffer Holm studerar i sitt bidrag den symboliska meningen av
rummet, platsen för det gamla stålverket. Han gör gällande att den slags
minneskultur och nostalgisering, som bl.a. Tim Strangemans begrepp
”Smokestack Nostalgia ” (skorstensnostalgi) betecknar, inte nödvändigtvis
gynnar skapandet av nya lösningar som kunde stimulera ekonomin i
Hangö. Även om nostalgiseringen tjänar en viktig funktion i bearbetandet

Ett annat exempel på ett kolonialt rum är riket Alger som Emil Kaukonen
studerar utgående från konsulatsekreteraren Carl Reftelius skildring
från åren 1737–1739. Kaukonen undersöker hur det kontrollerade och
okontrollerade rummet framträder i skildringen, och noterar att våldet
i det osmanska riket var tydligt rumsligt betingat. En uppdelning i
säkra, ordnade rum å ena sidan, och rum som präglades av osäkerhet
och fruktan å den andra, avspeglar en dikotomi mellan civilisation och
barbari, stad och landsbygd. Enligt Kaukonen framstår särskilt det
algeriska rikets svårintagliga bergstrakter som ett ”fruktans landskap.”
Bergstrakter spelar också en framträdande och ständigt närvarande roll
i Kajsa Varjonens studie om engelsmäns 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 romantiken och den
groende turismen. Varjonen visar att synen på de skotska höglanden är
mera nyanserad än vad gängse teorier om västerländska natursyner ger
vid handen. Samtidigt är hennes studie en intressant betraktelse över
ett ”turismens rum” under en tidig fas i turismens historia.

Plikt, ambition och en önskan om att förbättra sin position i samhället låg
bakom entreprenörers, plantageägares och kolonialtjänstemäns strävan
att söka sig till andra orter. En förhoppning om en bättre framtid var
också drivkraften hos de finländska emigranter som efter inbördeskriget
sökte sig till Kanada som emigranter eller politiska flyktingar. Många
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Resenärers berättelser utnyttjas också av Patrik Hettula som studerar
ett ytterligare kolonialt rum, nämligen det euroafrikanska sociala Cape
Coast på 1800-talet. Även om stadsbilden kännetecknades av en tudelning
i fattiga och förmögna områden, uppmärksammar Hettula de förmögna
euroafrikanernas kvarter som han karaktäriserar som hybrida rum,
påverkade av både europeiska och västafrikanska influenser. Hettula
hävdar att ett sådant rum, till synes afrikanskt men med europeiska
inslag, kunde erbjuda ett alternativ till de etablerade och historiska
maktkonstellationerna som präglade samhället på Guldkusten.
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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. Minneskulturen
kring stadens förflutna väcker många tankar kring historikerns uppgift i
sammanhanget. Ett sätt är att, i likhet med Holm, analytiskt genomlysa
dels händelseförloppet och dels nostalgiseringsprocessen. Samtidigt
pekar Holm på behovet att omdefiniera rummet. Det innebär ett
ställningstagande från skribentens sida.
Att ta ställning blir svårare för en historiker om perioden som studeras
är avlägsen. Den frågan är en del av problematiken som Natan Elgabsi
ägnar sig åt i sin studie av Marc Bloch. Elgabsi lyfter fram Blochs
avståndstagande från historieskrivning, vars syfte är att moralisera
över förflutna handlingar eller rättfärdiga ideologiska mål i samtiden.
Samtidigt anser Elgabsi i likhet med Bloch att historikern inte skall stå
moraliskt passiv inför handlingar och företeelser i det förflutna. I stället
föreslås ett förståelseperspektiv, där historikern försöker förstå det
förflutna på dess egna villkor. Det innebär att historikern bemödar 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. Det ligger också nära till hands att fundera vidare kring
de i denna antologi studerade individerna ur ett sådant perspektiv. Hur
såg världen ut för de entreprenörer, konsumenter, tjänstemän, resenärer
och arbetare som framträder i de olika bidragen. Hur påverkades de av
tiden och rummet de levde i? Hur kan vi förena dessa överlappande rum
i ett enhetligt narrativ? Det som utmärker antologins innehåll är hur
skribenternas texter visar både på gemensamma och särskiljande drag
i närmandet av det rumsliga som en historisk förklaring till processer,
händelser och episoder.
I all välmening, drivet med ett ytterst subversivt beteende när det gäller
planering och genomförande av projektet med festskriften, vill vi i rollen
som redaktörer – Fredrik Petersson, Laura Hollsten och Patrik Hettula –
först och främst rikta ett tudelat tack till skribenterna: för det första, för
era kreativa och stimulerande 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 med agenter som har bedrivit
subversiv verksamhet under skumma och krångliga förhållanden genom
historien, tack! Workshopen 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 Heidi Pfäffli som
6

har bidragit med viktig information om avgörande datum när det gäller
personen i fokus för denna antologi. Vidare vill vi poängtera att arbetet
från början till projektets slut har varit en kollektiv process, som dock
hade varit svår att genomföra utan det finansiella bidraget från Otto A.
Malms Donationsfond. Med tanke på att antologin har tryckts i ett fåtal
exemplar, och även kommer att finnas tillgänglig i virtuellt format, är
den också en publikation som har gett skribenterna en chans att öka på
sin publikationslista, något som aktivt förespråkas av professor Weiss
med jämna mellanrum.

På ett mer personligt plan vill vi slutligen rikta vår tacksamhet till
jubilarens ständiga närvaro och vilja att lyssna till nya idéer och tankar
samt hans entusiasm för att skapa nya projekt. Vi hoppas att antologin
bidrar till att dels uppmärksamma jubilaren, dels till att visa hur jubilaren
har inspirerat till olika tankar och berättelser som skulle kunna vara
hämtade ur professorns bibliotek.

Laura Hollsten och Fredrik Petersson
Åbo, 22.3.2016
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Entreprenörskap utan gränser
Individer och nordisk fjärrhandel i jämförande perspektiv
under 1600-talet

Kaarle Wirta

Entreprenörskap och fjärrhandel
Forskningen om det nordiska deltagandet i den tidigmoderna fjärrhandeln
på Atlanten och Indiska oceanen, samt dess olika sociala och politiska
former har blivit ett centralt och viktigt tema inom den nordiska
historieskrivningen.1 Tidigare studier i nordisk kompanihandel har givit
svar på frågor om de stora riktlinjerna för fjärrhandelns organisering och
strukturering.2 Nya studier, bland annat av Lisa Hellman och Pernille
Ipsen, har dock påvisat att handeln på ort och ställe baserade sig på
individuella aktörer och deras sociala nätverk, samt på kontakter och
aktörskap.3

Även om en hel del av det nordiska deltagandet har kartlagts saknar det
nordiska fältet jämförelser mellan de olika oceaniska rummen. Bristen
på jämförande studier påverkar också det nordiska perspektivet på dess
tidigmoderna historia. De olika oceanerna behandlas fortfarande oftast
separat, vilket är problematiskt i och med att dessa olika regioner sällan
var åtskiljda från varandra under den tidigmoderna tiden. Bristen på

1 Magdalena Naum & Jonas Nordin (red.), Scandinavian Colonialism and the
Rise of Modernity (New York 2013).; Holger Weiss (red.), Ports of Globalisation,
Places of Creolisation – Nordic Possessions in the Atlantic World during the Era of
the Slave Trade (Leiden 2015).
2 György Nováky, Handelskompanier och kompanihandel – Svenska
Afrikakompaniet 1649–1663 en studie i feodal handel (Uppsala 1990); Ole
Feldbæk ”The Danish trading companies of the seventeenth and eighteenth
centuries, in, The Scandinavian Economic History Review, 34, (1986), 204–218;
Ole Feldbæk & Ole Justesen, Kolonier i Asien og Afrika (Köpenhamn 1980);
Christian Koninckx, The first and second charters of the Swedish East India
company (1731–1766): a contribution to the maritime, economic and social history
of north-western Europe in its relationships with the Far East (Kortijk 1980);
Jonas Bröndsted (red.), Vore Gamle Tropenkolonier, Vol. I (Köpenhamn 1952);
Kay Larsen, Dansk-Ostindiske Koloniers Historie (Köpenhamn 1907); Victor
Granlund, En svensk koloni i Afrika: eller Svenska afrikanska kompaniets historia
(Stockholm 1879).
3 Pernille Ipsen Daughters of the Trade: Atlantic Slavers and Interracial Marriage
on the Gold Coast (Philadelphia 2015); Lisa Hellman, Navigating the foreign
quarters – Everyday life of the Swedish East India Company employees in Canton
and Macao 1730–1830, (Opublicerad avhandling) (Stockholm 2015).

9

jämförande 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 sammanflätas
och behandlas på mer jämlika villkor.4

Grunden för studiet av entreprenörskap baserar sig på Joseph Alois
Schumpeters banbrytande tolkning och lansering av begreppet Entrepreneur
under 1930-talet.7 Enligt Schumpeter är en entreprenör en person som
på ett eller annat sätt skapar en förändring i det rådande ekonomiska
systemet, i de flesta fall genom någon form av modernisering av ekonomin,
men dock inte alltid. I klassisk schumpeteriansk anda har en entreprenör
lyckats då han eller hon kunnat kombinera innovationer och deras
förverkligande på ett sätt som inte gjorts tidigare.8 Schumpeters analys
ligger till grund för denna studie, men räcker inte som definition för den
tidigmoderna entreprenören. Där Schumpeter fokuserat på ekonomiska
angelägenheter, har historiker senare applicerat Schumpeters definition
med en mer tidigmodern orientering.

I synnerhet i Holland har intresset för tidigmodernt entreprenörskap varit
stort. Ett flertal historiker har studerat rollen som entreprenörerna spelade
i utvecklingen av den tidigmoderna holländska ekonomin.9 Orsaken till
att holländska historiker varit intresserade av studier i entreprenörskap
har att göra med den centrala betydelsen som Holland, med Amsterdam
i spetsen, hade för utvecklingen av den förkapitalistiska ekonomin i
Europa, men också med Hollands betydelse ur ett globalt perspektiv.

7 Unternehmer är det ursprungliga begreppet, men här använder jag mig av
engelska översättningar.
8 Joseph Schumpeter, ’Entrepreneur (1928),’ i T. Knudsen, M. Becker,
R. Swedberg (red.), The Entrepreneur: Classic Texts by Joseph A. Schumpeter
(Chicago 2011), 244.
9 F. de Goey & J.W. Veluwenkamp, ’Entrepreneurship, institutions and
economic development in Europe and Asia, 1500–2000,’ i F. de Goey &
J.W. Veluwenkamp (red.), Entrepreneurs and Institutions in Europe and Asia,
1500 – 2000 (Amsterdam 2002), 11–35.; Clé Lesger & L. Noordegraaf (red.),
Entrepreneurs and Entrepreneurship in Early Modern Times: Merchants and
Industrialists within the Orbit of the Dutch Staple Market (Haag 1995); P.W.
Klein & J.W. Veluwnkamp, ’The Role of the Entrepreneur in the Economic
Expansion of the Dutch Republic,’ i K. Davids & L. Noordegraaf (red.),
Amsterdam, Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (Amsterdam 1993), 27–
53; P.W. Klein, De Trippen in de 17e eeuw. Een studie over het ondernmersgedrag
op de Hollandse stapelmarkt (Assen 1965).
10 Jeffrey Fynn-Paul (red.), War, Entrepreneurs, and the State in Europe and the
Mediterranean, 1300–1800 (Leiden 2014).

Under de senaste åren har forskningen alltmer betonat de tidigmoderna
entreprenörers militära karaktär.10 I många fall var de facto utvecklandet
av krigsapparaturen och investeringen i denna nära sammankopplad med

4 Bland annat Allison Games, ’Beyond the Atlantic: English Globetrotters
and Transoceanic Connections,’ The William and Mary Quarterly, 63:4 (2006)
gör en stark argumentation för kombinerande och jämförande studier, se
675–692, speciellt 676–679; Cátia Antunes projekt, ”Fighting Monopolies,
Defying Empires 1500–1750: a Comparative Overview of Free Agents and
Informal Empires in Western Europe and the Ottoman Empire" vid Leiden
University, Holland, 2013–2017: http://www.hum.leiden.edu/history/
research/projects-mgi/fighting-monopolies-erc.html. 25.02.2016.
5 Müller The Merchant Houses of Stockholm, c. 1640–1800. A Comparative Study
of Early-Modern Entrepreneurial Behaviour, Studia Historica Upsaliensia 188,
(Uppsala 1998), 54–80, speciellt 54.
6 Ett lysande exempel på individer som rörde sig i olika länder i Europa,
se Steve Murdoch, Network North: Scottish Kin, Commercial And Covert
Associations in Northern Europe 1603–1746 (Leiden 2006).
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Mitt syfte är att jämföra entreprenörsstrategier i den Indiska oceanen
och Atlanten utifrån frågan: vilken nytta kan studier i fjärrhandel dra av
studier i tidigmodernt entreprenörskap? Jag diskuterar entreprenörskap
i nordisk fjärrhandel genom en jämförelse mellan två entreprenörer. I
fokus står Henrich Carloff (1621–168?), en entreprenör som rörde sig
i Atlantområdet, och Willem Leyel (1593–1654) vars verksamhet var
förlagd till Indiska oceanen. Jämförelsen grundar sig på hypotesen att
det under den tidigmoderna perioden fanns individer, karakteriserades
som entreprenörer, som var redo att ta stora risker både för att förtjäna
sig en förmögenhet och för att bygga upp en starkare grund för sin
sociala position. För entreprenörerna var strävan efter ekonomisk
vinst och förbättrad position i samhället mer relevanta än den region
där de var verksamma. De kunde rentav tänka sig att emigrera någon
annanstans för att bättre uppnå sina mål.5 För en mer fullständig förståelse
av den tidigmoderna fjärrhandeln är det fruktbart att studera dessa
”transnationella” entreprenörer. Den typ av beteende som de representerar
var ett känt fenomen även utanför de nordiska handelskompanierna. I ett
nordiskt perspektiv är det dock skäligt att påpeka att dessa entreprenörer
inte nödvändigtvis var födda i Norden, utan de kunde lika gärna vara
tidigmoderna immigranter, till exempel från Skotland.6

10

entreprenörskap.11 Historikern Leos Müller har studerat entreprenörskap i
1600-talets Sverige ur ett mer socioekonomiskt perspektiv och diskuterat
betydelsen av entreprenörerna som sociala aktörer. Detta innebär att, ifall
entreprenörskap skall studeras, måste dess sociala dimension inkluderas.
De sociala aspekterna består framför allt av entreprenörens omgivning och
bakgrund, det vill säga sociala nätverk och familjeförhållanden. Müller
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
Mitt fokus ligger på de entreprenörer som var verksamma i fjärrhandeln.13
Det bör dock påpekas att begreppet entreprenör, så som det appliceras
här, är inte helt oproblematisk. De personer som i denna framställning
betecknas som entreprenörer skulle knappast själva ha kallat sig för
sådana. Orsaken till användningen av begreppet entreprenör, istället
för handelsman, har att göra med 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 samt
sin kunskap och erfarenhet banade vägen för nordiska aspirationer på
fjärrhandeln.

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. Den existerande
kunskapen om Carloffs tidiga år är sporadisk. Han var sannolikt född i
Rostock år 1621. Som yngling sökte han sig till Holland där han år 1639
rekryterades som soldat till Brasilien med uppgift att tjänstgöra för det
Nederländska Västindiska Kompaniet (WIC). Uppdraget i Brasilien blev inte
långvarigt eftersom Carloff redan i början av 1640-talet blev omplacerad
till Västafrika och tjänade kompaniet vid fortet Elmina i Cabo Corso.15

14 Joseph Miller, ’A Historical Appreciation of the Biographical Turn,’ i L.
Lindsay, J. Sweet Wood, Biography and the Black Atlantic (Philadelphia 2013),
19–20; Allison Games, The Web of Empire – English Cosmopolitanism in an Age of
Expansion 1560–1660 (New York 2008), 7.
15 Läs om holländare i Västafrika, se t.ex, Klaas Ratelband, Nederlanders in
West-Afrika 1600–1650 (Angola, Kongo en Sao Tome, Zutphen 2000); Henk
den Heijer, De geschiedenis van de WIC opkomst, bloei en ondergang (Zutphen
2013).
16 Klaas Ratelband (red.), Vijf Dagregisters van het kasteel São Jorge da Mina
(Elmina) aan de Goudkust (1645–1647) (Haag 1953), 81; Henk den Heijer,
’Een dienaar van vele heren – De Atlantische carrier van Hendrick Carloff,’
i Thomas Lindblad & Alicia Schrikker (red.), Het Verre Gezicht – Politieke en
Culturele relaties tussen Nederland en Azie, Afrika en Amerika (Franeker 2011),
164.
17 den Heijer (2011), 164.
18 Om hierarkin i det holländska kompaniet, se Michel Doortmont & Jinna
Smit (red.) Sources for the Mutual History of Ghana and the Netherlands: An
annotated guide to the Dutch archives relating to Ghana and West Africa in the
Nationaal Archief 1593–1960 (Leiden 2007), 263

Detta område blev sedermera en avgörande ort för Carloffs entreprenörskap.
År 1645, efter några år som handelsman på ort och ställe, blev han
befordrad till fiskal (fiscaal) för kompaniet.16 Som fiskal i Västafrika
ansvarade Carloff för inspektionen av skepp och handelsmän misstänkta
för smuggling och privat handel.17 Positionen som fiskal bör ses som ett
uppenbart avancemang inom kompaniets hierarki. Carloff innehade nu
den tredje högsta positionen inom kompaniet i Afrika.18 Han var dock
inte enbart aktiv som fiskal, utan fungerade även som handelsman öster
om Elmina i Accra-området, där han intensivt förhandlade med lokala
handelsmän. Denna position var viktig i begynnelsen av Carloffs karriär,
eftersom kompaniet hade haft problem med området innan. Han blev
även skickad på diplomatiska uppdrag till ön São Tomé. Denna ö hade

11 Fynn–Paul (2014), 8–12.
12 Müller (1998), 25–35.
13 I min avhandling använder jag mig av begreppet ”overseas entrepreneurrship.”
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Studier i entreprenörskap omfattar även en dimension av kontinuitet.
Genom att studera entreprenörers karriärer belyses sådana aspekter av
fjärrhandeln som tidigare har hamnat i skymundan. Som ett exempel kan
nämnas att individerna kunde föra förhandlingar om sin lojalitet – de
såg det inte som något problem att byta till ett annat handelskompani i
hopp om bättre avancemangsmöjligheter. Entreprenörskapet var oftast
en livslång process som startade när männen var unga och innebar
teoretisk och praktisk utbildning. Här ligger fokus två 1600-talsindividers
karriärer, vilket gör det möjligt att urskönja ett perspektiv som inte enbart
betonar fjärrhandelsorganisationernas officiella struktur, utan som också
introducerar ett annorlunda narrativ som behandlar de personer och
beteendemönster som de facto representerade 1600-talets fjärrhandel
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kompaniet erövrat av portugiserna.19
Carloffs karriär på Atlanten hade fått en rivstart sedan han flyttat
från Rostock till Holland och vidare till Brasilien och Afrika. Willem
Leyels karriär uppvisade liknande drag, men trots detta var Leyels
introduktion till entreprenörskapet annorlunda. Willem Leyel föddes
1593 i Helsingör. Han härstammade från en familj av entreprenörer.
Hans rötter fanns i Skottland, men familjen flyttade till Helsingör i
avsikt att idka handel. Familjen integrerades i den lokala Helsingöreliten. Willems far och farföräldrar verkade som tullförvaltare i Öresund,
en prestigefull position som gick i arv i familjen. Flera av familjens
män på både faderns och moderns sida var borgmästare i de centrala
danska handelsstäderna Helsingör och Köpenhamn.20 Willem Leyel
fortsatte dock inte familjetraditionen som förvaltare av Öresunds tull,
utan hans karriär utvecklades i en annorlunda riktning. Liksom Carloff
inledde Leyel sin karriär i tjänst för ett holländskt kompani. I början av
1600-talet tjänstgjorde Leyel i Batavia på ön Ceylon som handelsman
för det Nederländska Ostindiska Kompaniet (VOC).

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 gemensam nämnare står dock att finna. Både Leyel och
Carloff sökte sig redan som unga gossar utomlands 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 främmande språk. Framför allt holländska
och tyska var viktiga eftersom dessa var den tidens lingua franca vad
beträffar fjärrhandel. En viss grundutbildning förutsattes således av de
unga män som skulle göra karriär inom fjärrhandeln.

I den nordiska kontexten bör det också noteras att det före medlet
av 1600-talet var typiskt för unga aspiranter att söka sig söderut om
Östersjön, framförallt till Holland, för att bli värvade som lärlingar inom
ett kompani.22 Detta berodde främst på det faktum att det före 1621 inte
fanns några egentliga nordiska kompanier som handlade på Atlanten eller
Indiska oceanen. Därmed erbjöd dessa lärlingsperioder en möjlighet att
öka kunskaperna i främmande regioner och handelskulturer, en möjlighet
som både Leyel och Carloff utnyttjade.

Det kan således fastslås att både Leyel och Carloff startade sina karriärer
som utlänningar i holländsk tjänst. Detta faktum understryker betydelsen
av redan etablerade handelsstrukturer för dem som eftersträvade en
karriär inom fjärrhandeln. Hur den härvid ackumulerade kunskapen sedan
användes kunde ha en avgörande betydelse, vilket diskuteras nedan.

22 Erik Gøbel ’Danes in the Service of the Dutch East India Company in
the Seventeenth Century,’ International Journal of Maritime History, 16:17
(2004),77–94.; Roelof van Gelder Het Oost-Indisch Avontuur. Duitsers in dienst
van de VOC (1600–1800) (Nijmegen 1997).
23 Kristof Glamann ’The Danish East India Company,’ i Michel Mollet (red.),
Societés et Compagnies de Commerce en Orient et dans I ’Océan lndien (Paris
1970), 471–472.

De krav som den tidigmoderna handelsverksamheten förutsatte baserade
sig på kunskap i bokföring samt goda insikter i både skriv- och läskonst
samt rapportering. 21 Dessa krav på utbildning var förknippade med
entreprenörernas bakgrund. Även om historieskrivningen har behandlat
ett antal personer som var aktiva i fjärrhandel, finns det tyvärr inte
mycket forskning om dessa mäns bakgrund. I vissa fall vet man lite mer
om deras härkomst och sociala positioner före deras aktuella karriärer,
men tyvärr saknas en mer djupgående diskussion om ämnet. Dessvärre
gäller detta även Leyels och Carloffs tidigare karriär. Vi vet enbart lite
om deras sociala position i samhället. Oberoende av den ringa kunskap
19 Carloff i Accra, se Fiscal Hendrick Caarlof till Heeren XIX, WIC 21 maj
1646, Riksarkivet, Holland, (NL-HaNa), Oude West-Indische Compagnie
(OWIC), nummer toegang 1.05.01.01, Inventaris nr. 11; Furley Collection, 29;
Ratelband (1953), 261, 351–352; Carloff på São Tomé, se den Heijer (2011),
166; Ratelband (1953), 199–115.
20 Om släkten Leyel, se Harald Holck ”om Slægten Leyel,” Personalhistorisk
Tidsskrift, 6:13 (1958); Thomas Riis, Should Auld Acquintance Be Forgot…:
Scottish-Danish relations c. 1450–1707 (Odense 1988), 155–200.
21 Donald Harreld, ’An Education in Commerce: Transmitting Business
Information in Early Modern Europe,’ i L. Müller & J. Ojala (red.), Information
Flows, New Approaches in the Historical Study of Business Information (Helsinki
2007), 63–64.
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De nordiska aspirationerna och genombrottet för en entreprenör
Historieforskare har i flera olika omgångar påpekat att de tidiga nordiska
kompanierna var starkt påverkade av den så kallade holländska modellen.
De flesta initiativtagare i de första nordiska kompanierna var de facto
utlänningar. Dock har innebörden av detta i viss mån missuppfattats
när det gäller de nordiska kompanierna.23 Att utlänningar tjänstgjorde i
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dessa europeiska handelskompanier var nämligen allt annat än unikt, och
även de holländska kompanierna var mycket tillgängliga för utlänningar.
De flesta europeiska kompanier var ”multinationella” till sin karaktär.24
För Danmarks, men kanske ännu mer för Sveriges del, visade de tidiga
kompaniernas struktur att deras verksamhet var starkt förknippad med
utländskt kapital och utländska marknader. De tidiga kompanierna
erhöll privilegier från både den svenska och den danska kronan. Därtill
satsade även kronan själv i viss mån i kompaniverksamheten. Därmed
var de nordiska kompanierna ypperliga exempel på gränsöverskridande
entreprenörskap. De tyskar, holländare och skottar som sökte sig till
Norden var entreprenörer som sökte en omgivning där de kunde starta
en vinstgivande verksamhet. Vidare handlade det också om att etablera
en form av social mobilitet som kunde hjälpa dem att uppnå en betydande
social position. Dessa personer var oftast besvikna på den ekonomiska
verksamheten de drivit annorstädes och sökte uppnå en bättre personlig
status. Alternativt fanns det entreprenörer som främst försökte utvidga
sin affärsverksamhet till exempel i form av nya investeringar.25
Det kan konstateras att de nordiska kungadömena i merkantilistisk anda
erbjöd en möjlighet för dessa entreprenörer att idka affärsverksamhet
under kronans skydd, medan de utländska entreprenörerna tog med sig
kapital och kunskap om fjärrhandeln. Denna form av företagsklimat
främjade bägge parters intressen och gav den nordiska fjärrhandeln dess
kännetecknande karaktär.26 Det bör påpekas att fjärrhandeln innebar en
stor mängd risker, både för kompaniet och för de individer som valde att
satsa på riskabla seglatser och aktiviteter. Detta ökade i sin tur behovet
för organisationerna att anställa entreprenörer som via sin erfarenhet
och sitt kapital kunde minimera riskerna.
Det skedde dock inte friktionsfritt. Speciellt i Danmark var den interna
konkurrensen entreprenörer emellan hård genom hela 1600-talet.
Det handlade farmför allt om konkurrensen mellan entreprenörerna
i Köpenhamn och Glückstadt, och om privilegierna att etablera en
24 Glamann (1970), 476.
25 Exempel på detta, se Erik Dahlgren Louis De Geer, 1587–165. Hans lif
och verk (Uppsala 1923), 285–362; Sune Dalgård ’Danish Enterprise and
Mauritius Ebony, 1621–1624,’ Scandinavian Economic History Review, 4:1
(1956), 7–9; Weiss ’Danskar och svenskar i den atlantiska slavhandeln 1650
– 1850,’ i Leos Müller, Göran Rydén, Holger Weiss (red.), Global historia från
periferin (Lund 2010), 61–64; Nováky 1990, 88.
26 Nováky (1990), 54–56.
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mer permanent organisationsform för dansk fjärrhandel. De lokala
entreprenörerna i Köpenhamn var inte alls nöjda med de rättigheter och
privilegier som de utländska entreprenörerna i Glückstadt åtnjöt tack
vare kung Christian IV och hans efterträdare Fredrik III. 27

Förutom den interna konkurrensen entreprenörer emellan hade de nordiska
länderna en ytterligare tudelad utmaning när det gäller fjärrhandeln. För
det första var problemet en otillräcklig investeringsbas för att kunna
sätta igång verksamheten. Detta gällde i synnerhet det första Danska
Ostindiska Kompaniet28 Det andra grundläggande problemet var bristen
på kunskap och erfarenhet på individnivå. Att idka handel på Atlanten
och i Asien var utmanande på ett annat sätt än till exempel på Östersjön.
Det räckte inte med kunskap om sjöfart, utan det krävdes kunskap och
förståelse om de icke-europeiska samhälls- och handelsstrukturerna. Det
första Danska Ostindiska Kompaniet utgör ett exempel på detta. Först
efter att två erfarna resenärer till Asien, Roeland Crappé och Marselis
Boschouwer, integrerats i det danska kompaniet lyckades man samla ett
tillräckligt kapital för att sända ut en mer permanent expedition. Crappé
var en holländare som tidigare tjänstgjort i det holländska ostindiska
kompaniet. Han eftersträvade socialt avancemang och en framskjuten
position inom kompaniets direktion i Danmark. Kravet var att han skulle
lyckas i etableringen av kompaniet i Indien. Boschouwer hade tidigare
varit en privat sjöfarare i Indien. Dessa två rekryteringar till kompaniet
kan ses som goda exempel på betydelsen av kunskap och erfarenhet av
fjärrhandel. Boschouwer och Crappé ansågs vara personer som kunde
bidra till att minska på riskerna tack vare sina kunskaper om fjärrhandeln,
vilket ökade sannolikheten för en lyckad etablering av handeln. 29 Följden
var att kompaniet lyckades aktivera fler investerare.

Ett annat exempel på betydelsen av entreprenörer i den nordiska kontexten
hittas i Sverige. Mot slutet av 1640-talet hade den proto-industriella
patronen Louis De Geer kontaktat den svenska drottningen. De Geers roll
kan inte underskattas i en diskussion om nordiska entreprenörer på hög
nivå. Inte heller historikerna har glömt De Geer som även representerade

27 Georg Nørregård, G, ’De Danske Etablissementer Paa Guineakysten,’ i J. Bröndsted (red.), Vore Gamle Tropenkolonier, Volume I (Köpenhamn 1952). 436–437; Gunnar Olsen, ’Dansk Ostindien,’ i J. Bröndsted
(red.), Vore Gamle Tropenkolonier, Volume I (Köpenhamn 1952), 22.

28 Larsen (1907), 13–14.
29 Olsen (1952), 22–24; Larsen (1907), 14–15.
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det gränsöverskridande entreprenörskapet. Ett antal studier har fokuserat
på hans storskaliga affärsverksamhet och dess betydelse både i Holland
och i Sverige.30 Initiativet till drottningen gällde en plan om att mot
privilegier för handel i Afrika grunda ett kompani som skulle tjäna
den svenska kronan. Sedermera utsände De Geer två expeditioner till
Västafrika i avsikt att inspektera möjligheten att starta ett kompani.
Kapten på de bägge resorna var De Geers holländska handelspartner
Arent Gabbesen. Vid återkomsten från sin andra resa till Afrika hade
han högst sannolikt tagit med sig Henrich Carloff därifrån.31
Orsaken till att De Geer hade närmat sig den svenska kronan just vid
det här ögonblicket hade att göra med att handelsutbytet dessvärre hade
börjat dala för det holländska västindiska kompaniet. Detta visste också
den profitsugna Carloff som hade etablerat personliga handelskontakter
med de lokala affärsmännen i Västafrika. Efter sin återkomst till Europa
signerade han ett kontrakt med familjen De Geer i Amsterdam.32 De Geer
kunde erbjuda Carloff en hög position i kompaniet samtidigt som Carloff
erbjöd De Geer nödvändig kunskap och kontakter om handelsstrukturerna
i Västafrika. Detta var inledningen till Carloffs entreprenörskap i Norden.
I kontraktet utnämndes Carloff till kommendant för kompaniet i Afrika
för en treårsperiod med rätt att etablera ett fort för kompaniet i Afrika.
Samma år 1649 avseglade Carloff till Västafrika med ett brev från
drottning Kristina till kungen av Fetu i Cabo Corso.33 I brevet meddelar
drottningen att Carloff representerade svenska intressen i Västafrika.
Vidare önskade drottningen att välfungerande handelsförbindelser
mellan kungadömena kunde uppnås via Carloffs goda förbindelser till
kungen av Fetu.

och var numera verksam vid den bengaliska kusten i nordöstra Indien.34
Samtidigt som Leyel förkovrade sina kunskaper om handeln i Asien,
hade den politiska situationen i Danmark försvårats. Det trettioåriga
kriget försvagade väsentligt både kronans och kompaniets position.35
År 1632 återvände Leyel till Danmark där han blev utnämnd till kapten
vid kronans flotta. Leyels karriär hade uppmärksammats även inom det
ostindiska kompaniet. Under året 1636 befordrades han till bokhållare
vid kompaniet och år 1639 blev han utnämnd till direktör för kompaniet.36
Denna post förbehölls enbart de mest inflytelserika handelsmännen i
landet. Tidigare hade en annan erfaren ostindiefarare blivit utnämnd till
direktör, nämligen Crappé. Precis som Carloff hade Leyel fått en rivstart
på sin karriär. Dessutom blev Leyel utnämnd till direktör av kompaniet
personligen av kungen. Detta möjliggjordes eftersom kung Christian
IV hade majoriteten av andelarna bland dem som hade investerat i
kompaniet. Utnämningen var unik i den mån att direktörerna vanligen
valdes av huvudparticipanterna i kompaniet. 37

34 Kathryn Wellen ’The Danish East India Company’s War against the
Mughal Empire, 1642–1698,’ Journal of Early Modern History 19 (2015), 447;
Asta Bredsdorff, The Trials and Travels of Willem Leyel, An Account of the Danish
East India Company in Tranquebar 1639–48 (Köpenhamn 2009), 20.
35 Bredsdorff (2009), 31.
36 Bredsdorff (2009), 37; Stephan Diller, Die Dänen in Indien, Südostasien und
China (1620–1845) (Wiesbaden 1999), 165.
37 Jan Rindom, ’Ostindisk Kompagni 1616–50 – et spørgsmål om
organisatorisk udvikling og interne magtkampe’ i Årbog/Handels- og
Søfartsmuseet på Kronborg 59 (2000), 118.

Motsvarande fenomen förekom även vid den Indiska oceanen. Willem
Leyel hade under 1620-talet övergått från holländsk till dansk tjänst

30 Se till exempel Dahlgren (1923); Nováky (1990), 95–157.
31 Om de första expeditionerna och De Geers initiativ, se Nørregård (1952),
437–438; den Heijer (2011), 167; Nováky (1990), 76–84.
32 Kontraktet mellan De Geer och Carloff, Staatsarchief Amsterdam (SAA):
Notarieel Archief (NA) 875, fo.315, 12.10.1649; den Heijer (2011), 168;
Nováky (1990), 88.
33 Carloffs fullmakt, Riksarkivet (RA), Sverige, Stockholm, Leufsta arkiv
(LA), vol.82.
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Dessa exempel på avancemang bör tolkas inom ramen för den tidigmoderna
fjärrhandelns kontext. Fjärrhandeln krävde nämligen stor risktagning
av alla involverade parter. Därför spelade de erfarna entreprenörerna en
central roll inom de nordiska kompanierna, vilka saknade erfarenhet av
fjärrhandel. Naturligtvis utgjorde möjligheten att göra vinst på en lyckad
handelsexpedition ett viktigt incitament. Resorna var mycket riskabla,
inte minst på grund av skeppsförlisningar, men även på grund av olika
sjukdomar som grasserade på skeppen och på de olika befästningarna.
Expeditionerna var ständigt utsatta för faran att bli attackerade av
kaparfartyg. Ifall kompaniet 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 handelsverksamhet. Detta utgjorde ytterligare ett ständigt
problem för kompaniets administration och främst för direktörerna. Ett
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centralt mål för kompaniets administration var att minimera riskerna
genom att anlita pålitlig personal.38 En hel del forskning har gjorts om
ökad tillit och riskminimering inom den tidigmoderna fjärrhandeln.
Forskningen har framförallt fokuserat på den organisationsapparat som
kompanierna utvecklade för att utöva kontroll över deras arbetstagare.39
Denna forskning har nästan alltid gjorts utifrån organisationernas
och institutionernas synpunkt, dock kan ett entreprenörsperspektiv
berätta och ge kompletterande uppfattningar om förhållandet mellan
kompanierna och entreprenörerna. Visserligen var anlitandet av Carloff och
Leyel ett uttryck för tillit, men ännu viktigare faktorer i sammanhanget
var deras erfarenhet och kunskap om hur kompanihandeln borde
struktureras, i synnerhet då varken det Svenska Afrikakompaniet eller
det Danska Ostindiska Kompaniet var starkt etablerade på sina respektive
handelsområden. Carloff och Leyel bidrog med andra ord till de nordiska
kompaniernas möjligheter till etablering och framgång både på Atlanten
och vid Indiska oceanen. Att både Carloff och Leyel inträdde i ett nordiskt
kompani ungefär vid samma tidpunkt uppvisar ett intressant fenomen
i Norden. Den framträdande rollen som individer spelade i egenskap
av entreprenörer, gör studiet av nordiska länder relevant för att förstå
hur kompanier utan tidigare erfarenheter klarade av att etablera sig på
olika ställen i världen.

européerna var verksamma.40 Med tanke på entreprenörskap under
1600-talet är det problematiskt att enbart fokusera på strukturer eller
regioner i Europa eller i lokala samhällen. De institutionella sfärerna
var nämligen oftast sammankopplade via de entreprenörer som fysiskt
rörde sig både i Europa och på lokala handelsplatser. Handeln både på
Atlanten och Indiska Oceanen byggde på sociala relationer till de olika
lokala handelsmännen och härskarna. Utan dessa relationer och nätverk,
som byggde på kännedom av den lokala handelskulturen samt en hög
grad anpassningsförmåga, var det omöjligt att idka handel. De relationer
som entreprenörerna byggde upp representerade egentligen inte enbart
de europeiska eller de lokala institutionerna, utan den gemensamma
strukturen där de olika intressena möttes. De aktiviteter och handlingar
som skedde kan betraktas exempelvis via sociala nätverk och kunskap
om de lokala socio-ekonomiska strukturerna på respektive ort.

År 1650 då Carloff anlände till Cabo Corso i Svenska Afrikakompaniets
(SAK) tjänst för att etablera kompaniet, konfronterades han direkt med en
konflikt med ett annat europeiskt kompani som redan hade etablerat sig
där.41 Ifrågavarande engelska kompani hade uppsatt en hytta på området,
något som utgjorde ett hot mot de planer som Carloff hade för SAK. Ett
möte hölls mellan Carloff och kungen av Fetu, den lokala härskaren på
området. Resultatet av mötet var att det engelska kompaniet fick stanna
kvar på området, men att SAK, som representerads av Carloff, fick bygga
ett fort och starta en omfattande handelsverksamhet på kusten.42

40 Ett antal exempel finns för både den afrikanska samt indiska kontexten,
för Afrika, se t.ex Ray Kea Kea, R., Settlements, Trade, and Polities in the
Seventeenth Century Gold Coast (Baltimore 1982); Kwame Daaku, Trade and
Politics on the Gold Coast, 1600–1720: A Study of the African Reaction to European
Trade (Oxford 1970); Robert Porter, European Activity on the Gold Coast,
1620–1667 (Pretoria 1975); för Indiens del se t.ex. Radhika Seshan Trade and
Politics on the Coromandel Coast: Seventeenth and Early Eighteenth Centuries
(Delhi 2012); Sinnaph Arasaratnam, Merchants, Companies, and Commerce on
the Coromandel Coast 1650–1740 (Delhi 1986).
41 Nicolas Crispe kompani, en annan typisk entreprenör från perioden. Se
Porter, ’The Crispe Family and the African Trade in the Seventeenth Century,’
The Journal of African History 9:1 (1968), 57–77.
42 Porter (1975), 298–299; Nováky (1990), 152–153.
43 Tranquebar, danskarnas huvudsäte i Indien, på Coromandelkusten.

Entreprenörer och deras nätverk
Forskningslitteraturen har främst fokuserat på antingen kompaniets
administration i Europa eller på mer regionala studier av de orter där

38 Forskning gällande kompaniets strävan till att förbättra kontroll över
dessa arbetstagare, se t.ex. Julia Adams, ’Principals and Agents, Colonialists
and Company Men: The Decay of Colonial Control in the Dutch East
Indies,’ American Sociological Review, 61:1, (1996); Ann Carlos & Stephen
Nicolas, ’Problems in Early Chartered Companies: the Case of the Hudson Bay
Company,’ Journal of Economic History, 50:4, (1990), 853–875; Ann Carlos &
Santhi Hejeebu, ’Specific Information and the English Chartered Companies,
1650–1750,’ i L. Müller & J. Ojala (red.), Information Flows, New Approaches in
the Historical Study of Business Information (Helsinki 2007), 139–169; Nováky
(1990), 109.
39 Rindom (2000), 118.
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I Tranquebar i början av 1640-talet hade Willem Leyel mött ett kompani
i ett ytterst allvarsamt läge.43 Handeln hade gått ner och kommendanten
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Berant Pessart hade skött kommersen på kusten med ringa framgång.44
Han hade vägrat betala den lokala härskaren den basala hyran för att idka
verksamhet på ort och ställe. Denna hyra hade det danska kompaniet
kommit överens om med den lokala härskaren av Tanjore, redan under
Roeland Crappés tid som kommendant.45 Efter att Pessart hade blivit
avsatt med våld, började Leyel intensivt arbeta för att återetablera goda
relationer med härskaren av Tanjore. Först efter långa förhandlingar
kom det fram att den senare var ytterst besviken på Pessart och dennes
sätt att hantera överenskommelser. Över tid förbättrades situationen
och danskarna lyckades till och med få hyressumman något reducerad.46

Kunskap om de lokala förhållandena handlade inte enbart om att skicka
presenter utan även om att klara av att anpassa sig socialt till de lokala
samhällena. I mitten av 1640-talet hade Leyel tillåtit den lokala portugisiska befolkningen som bodde i Tranquebar att upprätta en katolsk
kyrka, något som ur danskt perspektiv borde ha varit i konflikt med den
samtida religionskonflikten som hade utvecklats i Europa.51 Den lokala
befolkningen var ytterst viktig för Leyel. Under hans tid blev Tranquebar en samlingsplats för ett flertal handelsmän som på grund av lokala
konflikter tvingades fly till staden och söka skydd hos danskarna.52

Leyels kunskap om de rådande handelssystem kommer tydligt fram då
han som kommendant började utveckla den danska kompanihandeln i
riktning mot ett system av intern handel på Indiska Oceanen, så kallad
”country trade.” Detta var kännetecknande för perioden även för de andra
europeiska kompaniernas del.53 För danskarna byggde den interna handeln
framförallt på en intensiv kontakt mellan Tranquebar och Ceylon, men
även på slavhandeln på Bengaliska kusten.54 Leyels anpassningsförmåga
framkommer tydligt i att han upprätthöll goda kontakter med lokala
handelsmän. Detta gäller även kontakterna till de andra europeiska
handelsmännen, speciellt till engelsmän, holländare och portugiser.55

51 Dessa portugiser var egentligen infödda indier med portugiska rötter.
52 Olsen (1952), 78; Om Tranquebars roll för handeln i Indien, se Daniel
Jeyaraj, Bartholomaus Ziegenbalg: the Father of Modern Protestant Mission an
Indian Assessment (Delhi 2006), 13–27.
53 Feldbæk (1991), 33–34
54 Larsen (1907), 36–36.
55 Bredsdorff (2005), 146–148; Olsen (1952), 83–86.
56 Bricka & Friderica Christian den Fjerdes, Egenhaendige Breve 1632–1635
(Köpenhamn 1969), 314–316; Bredsdroff (2005), 26.
57 Willem Leyels rapport till direktörena av kompaniet: 16.04.1644,
22.11.1644, 12.12.1645 och 15.11.1646, Rigsarkivet, København, Danske
Kancelliet, B 246 A,VII, korrespondance og diverse akter..., fo.II, Willum Leyels arkiv.

Leyel och Carloff var inte enbart aktiva i Tranquebar eller i Cabo Corso.
Både Leyel och Carloff hade även en aktiv roll i administrationen av
kompaniet. Leyel, som hade blivit utnämnd till bokhållare för kompaniet
redan 1636, hade blivit skickad av kung Christian IV till den holländska
republiken för att studera organisationen av det Nederländska ostindiska
kompaniet.56 Som kommendant för kompaniet skickade han till de andra
direktörerna fyra långa rapporter som redogjorde för verksamheten.57 I
en av rapporterna föreslog han någonting som de övriga direktörerna kan

44 Exemplet med Pessart visar att entreprenörerna inte alltid förändrade
situationen till bättre.
45 Olsen (1952), 59.
46 Olsen (1952), 79.
47 En grundläggande diskussion om presenternas roll, se Holger Weiss, ’The
Danish Gold Coast as a Multinational and Entangled Space, c. 1700–1850,’
i M. Naum & J.M. Nordin (red.), Scandinavian Colonialism and the Rise of
Modernity (New York 2013), 254–255.
48 Nováky (1990), 153.
49 Acrosans brev, 29.05.1959, Nationaal archief, den Haag, (NL-HaNa), Statten-Generaal. Nummer toegang, 1.01.02., inv.nr. 12571-38-1; Nováky (1990),
202; Granlund (1879), 27–28.
50 Korrespondens med den lokala härskaren, se Danske Kancelliet, (rentekammer afdelning 1588–1660), B 246 A, Willum Leyel arkiv.
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En tidsenlig mekanism, som användes av alla européer både på Atlanten,
men även på Indiska oceanen, var att betala hyra för platsen där de ville
bygga fort, hyttor eller faktorier. Vidare utdelade européerna en slags
regelbunden varukorg till de lokala härskarna som en tacksamhetsgest.47
Då Leyels och Carloffs entreprenörskap diskuteras är detta något som
uttryckligen framkommer. Historikern György Nováky har påvisat
hur Carloff ersatte de lokala härskarna och vilka summor det var
frågan om.48 Carloff hade redan under sin tid som fiskal i WIC skapat
goda förbindelser med de lokala härskarna och entreprenörerna. Då
han återvände till kusten 1658 i dansk tjänst var det tack vare dessa
förbindelser och förhandlingsmekanismer – som innebar att överräcka
presenter, varukorgar samt att skära ner skulder – som han lyckades utveckla
förmånliga förhållanden med de lokala potentaterna.49 Också Willem Leyel
var flitig med att överräcka presenter till de lokala härskarna. Han skickade
till exempel till härskaren av Ceylon en stor mängd europeiska varor som
presenter i syfte att upprätthålla goda relationer. Som en kuriositet kan
nämnas att bland Leyels gåvor fanns ett antal europeiska jakthundar.50
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ha haft svårt att greppa. Leyel uttryckte nämligen en oro över att inga
skepp eller brev hade nått Tranquebar på sistone, och därmed föreslog
han att kompaniet skulle utdela privilegier till utomstående utländska
entreprenörer för att utföra enskilda seglatser på Tranquebar. Dessa skepp
skulle givetvis betala en avgift till kompaniet i utbyte för privilegierna.
Vidare, enligt Leyel, kunde detta vara förenligt med kompaniets intressen
och eventuellt bidra till att stötta kompaniets verksamhet.58
Även beträffande verksamheten kring Atlanten var förhållandet mellan
administrationen i Europa och entreprenören viktig. För Carloff var
kontakten till administrationen av central betydelse. Han var den näst
största investeraren efter att kompaniets patron Louis De Geer avled 1652,
något som skapade oro inom administrationen. Med en omorganisering
av kompaniet försökte man närma sig staten. På pappret blev kompaniet
nu mer svenskt än tidigare och ett krav infördes att enbart svenska
medborgare hade rätt att investera i kompaniet.59 Carloff hade blivit
adlad i Sverige 1654.60 Den nya titeln gav Carloff medborgarrätt och han
kunde därmed fortfarande investera i kompaniet. Efter omorganiseringen
verkade Carloff som en medarbetande direktör i Hamburg tillsammans
med Liebert Wouters. Carloff hade dessvärre hamnat i konflikt med de
andra direktörerna i kompaniet och misstänktes för illegal handel. Carloff
svarade att han hade varit tvungen att bibehålla en del av kompaniets
vinster eftersom direktionen inte hade gett honom det arvode som
tillhörde honom.61 Konflikten eskalerade mot slutet av året 1656 och
Carloff bestämde sig för att lämna kompaniet och erbjuda sina tjänster
till den danska kungen Fredrik III istället.62

militär utbildning. Detta var tidstypiskt eftersom militär verksamhet
och handel både i Asien och på Atlanten var intimt sammanknutna.
Både Leyel och Carloff var dessutom verksamma under ett krigshärjat
århundrade, speciellt i Norden.

Ett tydligt exempel på entreprenörernas mer militära beteende var Leyels
agerande under kriget mot Mogulimperiet vid den bengaliska kusten. I
början av 1640-talet hade det danska kompaniet i Indien startat ett krig
mot Mogulimperiet, vilket under Leyels tid som kommendant eskalerade
till en mer intensiv fas. Leyel, som ursprungligen hade skickats till Indien
för att förvalta handeln, blev också småningom indragen i kriget. För
kompaniet var det omöjligt att framgångsrikt bedriva ett krig mot ett
mäktigt imperium till lands, men till havs hade danskarna en teknologisk
fördel. De skepp och vapen som kompaniet använde var mer effektiva än
de bengaliska skeppen som i första hand var ämnade för handel.63 Leyel
krigade främst för att kunna utföra kaparattacker, vilka bidrog till en stor
del av de inkomster som kompaniet kunde förtjäna i Indien. Under denna
tidsperiod lyckades kompaniet inte etablera en kontinuerlig trafik mellan
Köpenhamn och Tranquebar.64 Leyel hade dock redan 1626 utforskat
Bengaliska viken och besatt en gedigen kunskap om kaparverksamheten
i allmänhet. De skepp som kapades togs upp i kompaniets flotta i Asien.
De konfiskerade varorna, framför allt cowrie-snäckor, järn och vapen,
bidrog till att förbättra kompaniets resultat och ekonomi. De lokala
handelsfartygens sjömän tillfångatogs och såldes som slavar, främst till
härskaren av Ceylon.65 Att Leyel ansåg detta som ytterligare en metod att
skaffa inkomster för kompaniet pekar på den nära sammankopplingen
mellan entreprenörskap och våld under 1600-talet.

63 Niebuhr (1805), 152–153; Wellen (2015), 440.
64 Feldbæk (1991), 30.
65 Wellen (2015), 451.
66 Ole Justesen (red.), Danish Sources for the History of Ghana 1657–1754,
Vol. 1: 1657–1753 (Köpenhamn 2005), 1; Kontraktet mellan Carloff och
Fredrik III, Rigsrkivet, København, T.K.I.A. A IX 171, Diverse akter vedr. det
ostindiske kompagni og Guinea.

Militärentreprenören
Entreprenörerna under 1600-talet var inte enbart sociala och ekonomiska
aktörer. Till skillnad från Schumpeters idéer om entreprenörskap, bör man
för den tidigmoderna periodens del diskutera entreprenörernas militära
sida. Både Leyel och Carloff deltog i militära operationer och hade erhållit
58 B.G. Niebuhr ’Nogle Efterretninger om Wilhelm Leyel og den Danske
Ostindiske Handel under hans Bestyrelse,’ det skandinaviske Litteratuselskabs
skriften 1 (1805), 155; Bredsdorff (2005), 158; Larsen (1907), 37.
59 Andra oktrojen, se Nováky (1990), 172–179.
60 Bernard Schlegel & Carl Arvid Klingspor, Den med sköldebref förlänade men
ej å Riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor (Stockholm 1875), 42.
61 Carloff till Krister Bonde 21.2.1657, Riksarkivet (RA), Handel och Sjöfart
42; Nováky (1990), 201.
62 Nováky (1990), 202; Granlund (1905), 26.
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Även Carloff hade en uttalad militär sida som spelade en avsevärd roll
i hans karriär. Efter att Carloff hade uttryckt sitt missnöje med SAK
genom att erbjuda sina tjänster till den danska kungen Fredrik III,
förändrades de politiska förhållandena i Västafrika återigen. Den första
augusti 1657 skrev Fredrik III och Carloff ett kontrakt där den senare
anställdes med titeln ”kungens betjänt.”66 Syftet med kontraktet var
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att Carloff skulle attackera och överta det svenska fortet Carolusborg i
Västafrika. Sedan skulle han återvända till Köpenhamn för att diskutera
etablerandet av ett kompani i Danmark. Kontraktet innehöll ett flertal
klausuler, bland annat att Carloff skulle bekosta attacken själv. Vidare
stod det i överenskommelsen att, ifall kungen inte var villig att starta ett
kompani, skulle Carloff vara tillåten att sälja fortet till vem han önskade,
så länge som köparen var en stat på vänlig fot med Danmark (således
inte Sverige). År 1658 anlände Carloff till Cabo Corso och med hjälp av
Fetukungens soldater anföll han fortet och tog över verksamheten.67
Carloff hade i början av 1640-talet varit aktiv i området och visade
återigen sin förmåga att förändra de rådande politiska förhållandena
på kusten. Visserligen bör hans personliga roll inte överdrivas. Det var
egentligen hans förhållande till representanterna av Fetu-kungadömet
som gjorde hans operationer i Afrika möjliga. Händelsen illustrerar vidare
hur viktiga aktörer entreprenörerna kan anses ha varit mellan de olika
kompanierna och institutionerna.

Exemplen Leyel och Carloff illustrerar att då tidigmodernt entreprenörskap
diskuteras, bör dess militära sida tas i beaktande. En hel del
litteratur existerar som behandlar denna typ av aktivitet både i Asien och
på Atlanten. Således kan man konstatera att dessa två entreprenörsfall
inte var på något sätt unika, utan representerade en allmän företeelse
vid den Indiska oceanen och Atlanten.71

I båda mäns fall bör man se deras militära aktivitet i kontexten av det
politiska klimatet i Norden. Även om aktiviteterna i sig utspelades vid
Atlanten och Indiska oceanen, var deras kausala samband förknippade
med den rådande politiska situationen i Norden. Willem Leyel, vars
kontakter med direktörerna i Köpenhamn hade blivit avskurna på
grund av krigen mellan Danmark och Sverige, var tvungen att idka
kaparaktivitet utgående från Tranquebar till Bengalen för att förbättra
kompaniets ekonomi. Senare framgick det att Leyel hade lagt beslag på
en del av vinsten för sin egen del.72 För Carloff utgjorde konfrontationen
mellan Danmark och Sverige en möjlighet. Han lyckades överflytta sin
lojalitet till den segrande krigsparten Danmark och dessutom personligen
beslagta guld och varor från SAK.73

71 Teoretisk diskussion om detta se Sanjay Subrahmanyam & Christopher
Bayly, ’Portfolio Capitalists and the political economy of early modern India,’
Indian Economic & Social History Review, 25:401 (1988); Fallstudier, se t.ex.
Beatrix Heintze, Fontes para a história de Angola do século XVII. I. Memórias,
relacoes e outros manuscritos da colectanea documental de Fernao de Sousa (1622–
1635) (Stuttgart 1985); Maria Augusta Lima Cruz ’Exiles and renegades in
early sixteenth century Portuguese India,’ Indian Economic and Social History
Review 23:3 (1986), 249–62; Anthony Disney, ’the Viceroy as Entrepreneur:
The Count of Linhares at Goa in the 1630s,’ i R. Ptak & D. Rothermund,
Emporia, Commodities and Entrepreneurs in Asian Maritime Trade, C., 1400–1750
(Stuttgart 1991).
72 Bredsdorff (2005), 167–173; Larsen (1907), 37; Olsen (1952), 91.
73 Sievking ’Die Glückstädter Guineafahrt des 17. Jahrhunderts Ein
Stück deutsche Kolonialgeschichte,’ Vierteljahrschrift Für Social- und
Wirtschaftsgeschichte, 30:1 (1937), 30.

Avslutning
En jämförelse mellan fjärrhandeln på Atlanten och den Indiska
oceanen ur ett socioekonomisk perspektiv visar att dessa oceaniska
rum kännetecknades av flera överlappande drag, framförallt ur ett
entreprenörsperspektiv. Beteendemönster i likhet med de som Leyel och
Carloff representerade erbjuder ett relevant och spännande perspektiv
samt en möjlighet att studera nordiskt deltagande i fjärrhandeln. I denna

67 En bra beskrivning över händelserna i Västafrika år 1658, se
reseskildring av Johan Müller Description of the Fetu Country 1662–9, i A.
Jones, German Sources for West African History 1599–1669 (Wiesbaden 1983),
143–144.
68 Om Carloff i fransk tjänst se t.ex. Abdoulaye Ly, La Compagnie du Sénégal
de 1675 á 1696 (Bordeaux 1955), 94–96; Stewart Mims, Colbert’s West India
Policy (New Haven 1912), 117–170.
69 den Heijer (2011), 174.
70 Jacob Binckes till Gaspar Fagel, NL-HaNa, Raadspensionaris Gaspar
Fagel. Nummer toegang 3.01.18, inv.nr.191. 27.11.1676.
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Ett annat exempel var Carloffs aktiviteter nästan tjugo år senare, fast
denna gång på andra sidan Atlanten. Mellan 1665–1674 hade Carloff
arbetat för det Franska Västindiska Kompaniet, men hade valt att även
lämna detta kompani för en annan arbetsgivare.68 Denna gång hade
Carloff erbjudit sina tjänster till den holländska provinsens representanter
i Amsterdam. Carloff föreslog en attack på de franska karibiska öarna.
Förslaget togs väl emot av generalerna i Amsterdam. År 1674 skickade
den holländska provinsen en flottstyrka till Karibien under Jacob Binckes
kommando över flottan och Carloffs över landstyrkorna.69 I Karibien
övertog Carloff och hans män flera öar, däribland Tobago. Denna expedition
var dock inte lika lyckad för Carloff personligen. I en exklusiv rapport
till administrationen av provinsen Holland, förklarade Binckes att han
varit tvungen att arrestera Carloff eftersom denne hade överträtt sina
militära befogenheter.70
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framställning har jag argumenterat för att det via studier i entreprenörskap
blir möjligt att spåra de mekanismer som gav förutsättningar till
avancemang inom fjärrhandeln, dels för entreprenörerna själva, dels
för de handelskompanier de var verksamma vid.
Schumpeter ansåg att en entreprenör förändrade det rådande ekonomiska
systemet till sin fördel, och så var fallet med både Leyel och Carloff som
båda blev duktiga administratörer i de respektive kompanierna. Ur ett
organisationsperspektiv kan det fastslås att Leyels och Carloffs tidigare
erfarenhet och kunskap erbjöd de nordiska handelskompanierna en
grogrund på ställen där de inte operarat innan. Vidare, och som Leos
Müller har visat på, spelade sociala nätverk en betydelsefull roll för
entreprenörernas karriäravancemang. Dessutom har denna framställning
argumenterat för betydelsen av Leyels och Carloffs sociala nätverk,
inte bara i Europa utan även utanför Europa. Det bör även noteras att
Carloff och Leyel inte var blyga med att använda sig av våld och detta
understöder de argument som har förts gällande entreprenörernas mer
militära egenskaper.
Inom 1600-talets fjärrhandel spelade entreprenörerna en central roll i hur
de nordiska handelskompanierna etablerade sig på de olika områdena,
oberoende av om de var i Asien eller i Afrika. Ur ett lokalt och nordiskt
perspektiv framgår det att entreprenörer såsom Leyel och Carloff hade
förutsättningar att främja kompaniers möjligheter till en framgångsrik
verksamhet. Vidare skildrar detta hur entreprenörernas och kompaniernas
intressen egentligen var sammanlänkade till en hög grad.
Fortfarande finns det dock få studier om den roll dessa entreprenörer
spelade i den större helheten, inte minst i nordisk fjärrhandel, men
även annstans. Studier av entreprenörskap kan i bästa fall sammanfläta
Atlanten och Indiska oceanen till en större helhet. Naturligtvis existerade
det skillnader i diverse lokala strukturer, men ur ett jämförande
aktörsperspektiv blir det klart att dessa två världar kan studeras på jämlika
villkor. Ytterligare bör det påpekas att undersökningar av tidigmoderna
entreprenörstrategier inte enbart är bundna till en jämförelse mellan
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 mer nyanserad förståelse av hur
interaktionen mellan europeiska och icke-europeiska institutioner
fungerade i dessa tidigmoderna rum.
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Ett skepp kommer lastat med drömmar
Konsumtion genom samarbete på Jamaika under
1700-talet

Anna Sundelin

Inledning
Syftet med denna framställning är att diskutera iögonenfallande
konsumtion på Jamaika under slutet av 1700-talet genom att öppna upp
några av de försändelser med moderiktiga 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 gentlemän 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 mellan dessa
varor och hövlighet och förfining?

Under 1700-talet spelade det intryck en person gjorde på andra genom
sin klädsel och sitt sätt att föra sig stor roll. Hög status, politisk makt
och rikedom hängde samman, men gränserna mellan olika sociala
skikt började nu luckras upp. Konsumtion av moderiktiga varor blev
sätt genom vilka man kunde påverka omvärldens uppfattningar om en,
samtidigt som en mängd nya varor flödade in på marknaden i Europa och
dess kolonier. Konsumtion av många av dessa kom att bli ett medel att
antingen bekräfta eller försöka förbättra sin sociala ställning.1 Faktorer
såsom god smak, hövlighet och förfining kom att bli viktiga delar av det
sociala livet, och för den som vill avancera eller manifestera sin position
var valet av kläder, bostad och nöjen viktiga markörer. Genom att fatta
noggrant genomtänkta beslut kring till exempel hur man var klädd, hur
man inredde sitt hem och vilken mat man åt och bjöd andra på, kunde
en person påverka hur omgivningen uppfattade henne eller honom.2
Konsumtion av bestämda varor som förknippades med status blev därför
viktig för den som önskade framställa sig som en gentleman eller -kvinna.
I Europa, och fram för allt i England, skedde en kraftig ökning i handeln
och konsumtionen under 1700-talet. Även om forskningen visat att det
fanns vissa skillnader mellan hur hövlighet och god smak uppfattades i

1 Amanda Vickery, The Gentleman’s Daughter. Women’s Lives in Georgian
England (New Haven 1998).
2 Maxine Berg, Luxury and pleasure in eighteenth-century Britain (Oxford
2005), 205.
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England och i de engelska kolonierna, var kopplingen mellan konsumtion
och social status betydelsefull på båda sidorna av Atlanten.3

För att kunna studera konsumtionsval och känslor och ideal som var
kopplade till dessa har jag valt att använda mig av kvalitativa källor från
1700-talets Västindien. Som utgångspunkt för min analys har jag brev
skickade från Jamaika till England. Dessa brev representerar en del av
den brevväxling som utgjorde kontakten mellan familjemedlemmar 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. De brev jag studerat finns samlade i två volymer, The
Bright Meyler papers och Letters to Jane from Jamaica.6

6 Kenneth Morgan (red.) The Bright-Meyler papers: a Bristol-West India
connection 1732–1837 (Oxford 2007); Geraldine Mozley (red.) Letters to Jane
from Jamaica 1788–1796 (London 1938).
7 Anna Sundelin, ”The things you sent. Mode och mellanhänder i den
atlantiska världen under 1700-talet” Historisk Tidskrift för Sverige 133:4
(2013), 621–643.

Den norsk-amerikanske sociologen Thorstein Veblen förde i slutet av
1800-talet fram en teori om denna form av statuskonsumtion, som han
kom att kalla för iögonenfallande konsumtion. Enligt Veblen fanns det
en tävlan inom och mellan olika skikt i samhället på konsumtionens
arena, en kamp som framför allt engagerade kvinnorna. Genom inköp av
bestämda varor och tjänster använde sig eliten av sin konsumtion som
ett sätt att visa sin status på, och de lägre klasserna försökte imitera
detta beteende så gott de kunde genom att köpa samma eller liknande
föremål. Detta beteende gav upphov till ett konsumtionsmönster som
spred sig från samhällets elit till övriga klasser. Enligt Veblen var det
iögonenfallande och överdådiga något som speciellt var framträdande
då det gällde kläder, och bland personer som försökte framhäva sig
på detta sätt fanns det ett stort intresse att följa det senaste modet
och upprätthålla en viss nivå av moderiktighet. Iögonenfallande
konsumtion fungerade enligt Veblen bäst i samhällen där invånarna
hade regelbunden kontakt med varandra samtidigt som de var rörliga.4
1700-talets Jamaika kan väl ses som en sådan plats i och med att det vita
samhället var relativt litet och medlemmarna därför kände till varandra
samtidigt som det ständigt strömmade in nya människor och kontakterna
till England var täta. Förutom Veblens tankar kring iögonenfallande
konsumtion vilar analysen i denna uppsats på ett antagande som förts
fram av bland annat Timothy H. Breen och Arjun Appadurai om att varor
kan ses som ägande en betydelse eller ett värde som ligger utanför deras
ekonomiska värde. Avgörande blir då hur man förstår och tolkar varorna
på denna nivå.5

3 Trevor Burnard, Creole gentlemen: the Maryland Elite 1691–1776 (New York
2002), 236.
4 Thorstein Veblen, The theory of the leisure class: an economic study of institutions (London
1899). För kritik av Veblen se tex. John Styles The dress of the people. Everyday fashion in
eighteenth century England” (New Haven 2007); Lorna Weatherill Consumer Behaviour
and material culture in Britan 1660–1760 (London 1996), 206; Christer Ahlberger, ’Det
moderna konsumtionssamhället,’ i Johan Söderberg & Lars Magnusson (red.), Kultur
och konsumtion i Norden 1750–1950 (Helsingfors 1997), 117–120.
5 Timothy H. Breen, ’The meaning of things: interpreting the consumer economy
in the eighteenth-century’ i John Brewer & Roy Porter (red.), Consumption and the
World of Goods (1996), 249–260; Arjun Appadurai ’Introduction: Commodities and
the Politics of Value’ i Arjun Appadurai (red.), The Social Life of Things. Commodities
in Cultural Perspective (1986), 3–63.
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På grund av det geografiska avståndet till London och de oregelbundna
kontakterna med släktingar och vänner på andra sidan Atlanten var det
inte alltid var så enkelt för engelsmännen i Västindien och deras ättlingar
att följa det rådande modet i England. Även om det på Jamaika fanns
butiker som, åtminstone tidvis, hade ett brett utbud av importerade
varor, förlitade sig den vita eliten på ön ändå ofta på samarbete och
vänskap för att få tag på det de ansåg sig behöva. Mellanhänderna bidrog
med sin kunskap om det rådande modet i England, till exempel gällande
populära material, snitt och färger men de kom även att rent praktiskt
hjälpa till att göra uppköp. Genom att använda sig av mellanhänder blev
konsumenterna på Jamaika dock tvungna att lita på att de ombud de
anlitade kände till exempel olika tygkvaliteter och inte blev pålurade
varor av bristfällig kvalitet eller produkter till ett dåligt pris. Här uppstår
en intressant situation som jag vill öppna upp i denna text. Den vita
eliten på ön kan nämligen inte ses som tyst mottagare av varor de fick
sig tillsända utan, som jag diskuterat på annat håll, hade de åtminstone
i vissa fall egna ideal och tankar kring vad de väntade sig.7 Även om de
ideal som styrde valen av varor var gemensamma på båda sidorna av
Atlanten måste den på Jamaika bosatta personen förlita sig på att det som
köptes för hans eller hennes räkning motsvarade det förväntade till färg,
form och utseende. Sist och slutligen handlade detta beslut om vad som
kunde passa in i den statuskonsumtion som den slutliga konsumenten,
beställaren av varan, förde.
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frånvarande plantageägare eller handelsmän.12 Deras intresse för mode
och möjligheter till statuskonsumtion har däremot inte stått i fokus i
dessa studier. Därför kan forskning som tangerar dessa frågor bidra med
värdefull information om Jamaikas och, i en vidare mening, de brittiska
koloniernas 1700-tal.

Inom konsumtionshistorisk forskning har man ofta lyft fram konsumtion
som en social aktivitet, men den funktion som samarbete hade för
konsumenterna har hittills inte fått mycket uppmärksamhet13. Ett
undantag utgörs av Ellen Hartigan-O’Connors verk The Ties that Buy
för vilken hon studerat hur kvinnor i de nordamerikanska kolonierna
använde sig av kontakter för att kunna konsumera olika slags varor.14
Enligt Hartigan-O’Connor var tillgången och efterfrågan på varor i
kolonierna inte konstant, men genom att samarbeta och använda sig
av sina egna och andras kontakter kunde en handelsman ändå få sina
varor sålda och kunderna kunde få köpa det de önskade sig. För den som
inte hade lämpliga släktingar eller vänner att tillgå men ändå önskade
sig olika varor fanns det till och med professionella mellanhänder som
kunde sköta om olika uppdrag.15 Detta visar att uppköpen av specifika
varor sågs som något viktigt och värt att investera både tid och pengar i.

12 Se till exempel Kathleen Monteith & Glen Richards, Jamaica in slavery and
freedom: history, heritage and culture (Mona 2002); James Robertson, Gone is
the ancient glory: Spanish town, Jamaica, 1537–2000 (Kingston 2005); Christer
Petley, Slaveholders in Jamaica (London 2009).
13 För en översikt av forskningsläget inom konsumtionshistoria, se t.ex.
Frank Trentmann, ”Beyond Consumerism. New Historical Perspectives on
Consumption” Journal of Contemporary History 39:3 (2004), 373–401.
14 Ellen Hartigan-O’Connor, the Ties that buy. Women and commerce in
revolutionary America (Philadelphia 2009).
15 Hartigan-O’Connor (2009), 130–131.
16 Michael Craton ’Reluctant creoles – the planters’ world in the British West
Indies,’ in Bernard Bailyn & Philip D. Morgan (red.) Strangers within the realm
(Chapel Hill & London 1991), 315–316.

Det förändrade konsumtionsbeteendet i Storbritannien under 1700-talet
har väckt mycket intresse under de senaste tre årtiondena. Historiker
såsom Maxine Berg, Richard Bushman och Trevor Burnard har granskat
hur de engelska kolonisatörerna köpte lyxvaror och nymodigheter såsom
möbler av mahogny, bestick i silver och kläder av silke och bomull under
1700-talet.8 Den materiella kulturen bland den vita befolkningen på
Jamaika har för det tidiga 1700-talets del studerats bland annat av
Nuala Zahedieh och för hela århundrades del av Douglas F. Mann.9
En av de mer detaljerade studierna om vilka möbler som skeppades
från England till Jamaika är gjord av Kenneth E. Ingram.10 Gällande
de brittiska kolonierna överlag och kolonisatörernas konsumtion där
har ett flertal studier gjorts, bland annat av Lorena Walsh gällande
Chesapeake och Ann Smart Martin för konsumenter i Virginia medan
Trevor Burnard har studerat de koloniala gentlemännen i Maryland och
Jean Gelman har intresserat sig för européer i Batavia. Dessa studier
visar hur det sociala livet i kolonierna och den materiella kulturen är
viktiga och intressanta teman att studera11. Samtidigt betonar de det
globala perspektivet – utan de världsomspännande kontakterna skulle
inte asiatiskt silke eller porslin ha dykt upp i hemmen hos de brittiska
kolonisatörerna på Jamaika under 1700-talet. Jamaika och de övriga
västindiska kolonierna har blivit relativt lite uppmärksammade av
historiker i jämförelse med de brittiska kolonierna i Nordamerika. I och
med detta blir de ovan ställda frågorna intressanta att studera då de fyller
en lucka i våra kunskaper om de vita kolonisatörerna på Jamaika och
den värld de levde i. Den forskning som tidigare gjorts kring Jamaika
har för det mesta uppmärksammat kolonisatörerna som slavägare,

8 Berg (2005); Burnard (2002); Richard Bushman, The refinement of America.
Persons, houses, cities (New York 1992).
9 Nuala Zahedieh, ’London and the Colonial Consumer in the Late
Seventeenth Century’ The Economic History Review Vol. 47 No 2 (1994), 239–
261; Douglas F. Mann Becoming creole: material life and society in eighteenth
century Kingston, Jamaica (Athens 2005).
10 Kenneth E. Ingram, ’The West indian trade of an English furniture firm in
the eighteenth century,’ Jamaican Historical Review 13:3 (1962), 22–37.
11 Lorena S. Walsh ’Urban amenities and rural sufficiency: living standards
and consumer behavior in the colonial Chesapeake, 1643–1777’ The Journal
of Economic History 43(1), 107–117; Ann Smart Martin Buying into the world of
goods (2008); Burnard (2002); Jean Gelman Taylor The social world of Batavia.
Europeans and Eurasians in colonial Indonesia (Madison 1983, 2009).
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Hövlighet och förfining i kolonin
Jamaika kom i engelsmännens händer år 1655 efter att de erövrat kolonin
från spanjorerna. Till en början var ön relativt obetydlig som koloni, men
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 Med tiden kom Jamaika att bli den mest vinstbringande av de
brittiska kolonierna. Såsom i de andra kolonierna baserade sig ekonomin
på slavarbete och försäljning av de produkter dessa producerade. Från
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Jamaika exporterades bland annat socker, rom, bomull, kaffe, olika
kryddor och sköldpaddsskal till Europa.17
Under den senare delen av 1700-talet hade huvudstaden Spanish Town
mellan 500 och 600 byggnader och totalt omkring 5 000 invånare.18 Det
fanns en viss konkurrens mellan staden och öns andra stora stad Kingston.
Enligt en reseberättelse från början av 1800-talet hade invånarna i Spanish
Town en mycket mer luxuös livsstil än de i Kingston. Samtidigt var dock
Kingston större, en fint byggd stad med raka, jämna gator som kantades
av hus helt jämförbara med finare hus i Europa.19 För den ambitiöse
gentlemannen på Jamaika erbjöd dessa städer åtminstone tidvis, ett
rikt utbud av nöjen. Förutom att roa sig med att gå på teater och baler
fanns det även en rad butiker där man kunde spendera tid.20 Enligt en
samtida reseskildring var detta något som framför allt tilltalade de vita
kvinnorna på ön:
The ladies residing in the towns (particularly Kingston where there is
generally something or other offered as an amusement) 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 with a shopping, that is a rummaging of every shop, without
any intention, perhaps, of buying any thing, an amusement which
females here are as partial to as those of the first fashion in the British
metropolis.21

22 Long (1774), vol. II, 265.
23 Long (1774), vol. II, 522.
24 För olika syner på rikedomen på Jamaika se till exempel: Richard B.
Sheridan, Sugar and Slavery: An Economic History of the British West Indies
(Baltimore 1974).
25 Barry W. Higman, Plantation Jamaica 1750–1850. Capital and Control in
a Colonial Economy (Mona 2005), 23; J.B. Moreton, West India Customs and
Manners: Containing Stricture of the Soil, Cultivation, Produce, Trade, Officers, and
Inhabitants, With the Method of Establishing, and Conducting a Sugar Plantation
(London 1793).

I citatet lyfter man dels fram shopping som ett tidsfördriv i städerna,
något att liva upp den trista vardagen på ön med, samtidigt som det
betonas att kvinnorna på ön var minst lika intresserade av att konsumera
som kvinnorna i England. Enligt andra källor var intresset för lyx och
moderiktiga kläder ännu större i Västindien än i England, ibland till
17 Edward Long, the History of Jamaica. Or, General Survey of the Antient
and Modern State of that Island: With Reflections on its Situation, Settlements,
Inhabitants, Climate, Products, Commerce, Laws, and Government Vol. I (London
1774), 494–495.
18 Robert Renny, An History of Jamaica 1807: with observations of the climate,
scenery, trade, productions, negroes, slave trade… (London 1807), 101.
19 Renny (1807), 193.
20 Douglas Hamilton, Scotland, the Caribbean and the Atlantic World 1770–
1850 (Manchester 2005); Richard S. Dunn, Sugar and Slaves. The Rise of the
Planter Class in the English West Indies 1624–1713 (Chapel Hill 1973).
21 John Stewart, A view of the past and present state of the island of Jamaica
with remarks on the moral and physical condition of the slaves and on the abolition
of slavery in the colonies (Edinburgh 1823), 192–193.
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den grad att livsstilen blev iögonenfallande. Den brittiske 1700-tals
historikern Edward Long beskrev kreolerna på Jamaika som alltför
beroende av dyrt leverne, ”too much addicted to expensive living, costly
entertainments, dress and equipage.”22 Enligt Long hände det sig att
det engelska vintermodet anlände till Västindien under de varmaste
månaderna, men det hindrade inte kvinnorna på ön från att klä sig i de
nyligen importerade tjocka och varma kläderna.23 Moderiktigheten och
förfiningen fick alltså företräde framom det praktiska. Trots skillnaderna
är det viktigt att komma ihåg att de flesta av kolonisatörerna på Jamaika
uppfattade sig som engelsmän 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 samma mode
och ideal som i England. Om man tittar på den allmänna bilden av de
Västindiska plantageägarna i England uppfattades dessa dock ofta som
rika, outbildade och med avsaknad av hyfs och stil. Ett flertal försök har
gjorts för att räkna ut exakt hur rika de var och även om de exakta siffrorna
ännu diskuteras, framstår de vita invånarna på Jamaika som rikare än sina
likar i Europa. Det mesta av detta välstånd kom sig av sockerplantagerna.24
Trots rikedomarna var Jamaika för de flesta av de vita som anlände till
ön endast ett tillfälligt stopp på vägen. Förhoppningen var att snabbt
lyckas göra sig en förmögenhet och därefter dra sig tillbaka till ett
lugnt och tryggt liv i moderlandet. Jamaika uppfattades allmänt som
en farlig plats, inte minst på grund av rädsla för slavuppror och olika
sjukdomar. Även avsaknaden av möjligheter till högre utbildning verkar,
åtminstone tidvis, ha varit vanligt förekommande i Västindien, något
som inte lockade folk att stanna. I stället valde många av plantageägarna
och de rikaste handelsmännen att skicka sina barn till England för att
gå i skola. Det vanliga var att dessa barn aldrig återvände till Jamaika.25
Historikern Kenneth 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
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hårdare engelsmännen i kolonierna ansträngde sig, desto tydligare blev
det att de inte fullt ut var lika som sina engelska motsvarigheter. Som en
följd försökte kolonisatörerna konsumera ännu mera eftersom det var
ett enklare sätt att förbättra sin position i samhället än att gifta sig in
i en inflytelserik familj eller förvärva en bra tjänst.26 Det är mot denna
bakgrund som vi måste förstå viljan av att konsumera ”rätt” varor och
de ansträngningar som kolonisatörerna gjorde för att få tag på önskade
föremål.
En låda fylld med drömmar
The box, the ardently expected box, has arrived from England. Mamma
says, she believes that all over the Island, there is not such another
liberal father as ours. Our supply of finery is abundant, and such as
to satisfy the most requiring and fastidious children. I have a pretty
white muslin dress, dotted all over with small gold spangles. The bodice
is of pink satin, lacing in front, with low neck and elbow sleeves. The
stomacher is long, and the train lovely. Altogether it is very womanly,
and looks like a real ball-dress. The lace frilling is clear and rich.27

Så beskriver den kvinnliga huvudpersonen i en fiktiv dagbok om livet
på Jamaika under början av 1800-talet ögonblicket då försändelsen med
efterlängtade varor från England äntligen anlände och hon kan plocka
upp de moderiktiga, nya kläderna. Enligt dagboken anlände det nya
försändelser till ön två gånger om året, och denna stund vara alltid en
stor högtid i familjen.28 Kläderna i citatet ovan var till för att användas
under de baler som ordnades på ön. Vi 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. Samtidigt innebar
balerna och andra tillfällen till social samvaro även utmaningar för den
som ville vara klädd enligt det senaste modet. Tidigare forskning har
visat hur platser för konsumtion, såsom teatrar, kaffehus och andra
26 Kenneth A. Lockridge ’Colonial self-fashioning: paradoxes and
pathologies in the construction of genteel identity in eighteenth-century
America,’ in Ronald Hoffman, Mechal Sobel and Fredrika J. Teute (red.),
Trough a glass darkly. Reflections on personal identity in early America (Chapel
Hill & London 1997), 300.
27 Theodora Lynch, Years ago. A tale of West Indian domestic life of the
eighteenth century (London 1865), 42–43. Theodora Lynch var född och
uppvuxen på Jamaika men dagboken är inte en direkt återberättelse av
hennes liv.
28 Lynch (1865), 10.
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platser där människor möttes, var lika viktiga som själva köpandet av
en vara eller en tjänst. Att dyka upp på dessa platser, moderiktigt 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 Mrs. Broadbent, bosatt i Spanish
Town, på följande sätt angående de utmaningar som balerna förde med
sig: ”[---] the trouble of preparing for Dancing is inexpressible for you
are obliged to alter and do all your of Dresses, and you cannot go out to
every Dance in the same, and when you are done you don´t know whether
they are Fashionable or not [---].”30 För Mrs. Broadbent var det viktigt
att variera sin dräkt och vara moderiktigt klädd vid dessa tillfällen, men
hon verkar ha saknat kunskapen om vad som utgjorde det senaste modet
i England och därmed också i kolonierna. Av denna orsak använder hon
ofta dottern i England som mellanhand för att få tag på önskade varor
och information.31 I andra brev mellan mor och dotter kan man läsa om
hur den syster som fortfarande bor på Jamaika går i spänd förväntan på
sina nya festkläder, eftersom festsäsongen närmar sig men kläderna ännu
inte har anlänt. Enligt Mrs 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 modet på bal och därmed ge en bild av sig själv
och i förlängningen även familjen som förfinade och hövliga personer.32

Bushman (1993), 359.
Mozley (1938), 100.
Mozley (1938), 83.
Mozley (1938), 70–71; 78.

Många av de som åkte till Jamaika under 1700-talet, gav sig ut på resan i
hopp om att inom en snar framtid kunna återvända hem till England med
en förmögenhet. Bland dessa fanns unga män som skickades till Västindien
för att ta hand om släktens affärer i området. Sådana var till exempel de
unga medlemmarna av släkterna Bright och Meyler från Bristol i England,
två släkter som förts samman genom äktenskap och gemensamma affärer.
Denna släkts brevväxling blir intressant i detta sammanhang eftersom
den inte bara innehåller information om handelsintressen utan också
personliga beställningar av och önskemål om varor som skulle skickas
till Jamaika. I samband med dessa beställningar framkommer de unga
männens tankar kring mode och vad som utgjorde god smak och vilka
varor som var förknippade med status.
29
30
31
32
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Kontakterna mellan Jamaika och England var relativt täta inom släkten
Bright-Meyler, men trots det uppstod situationer där information gällande
färg och form på de beställda varorna inte var helt klara:
Yours by the Duke of Bedford I received with all that was mention’d
in the letter. The fustian frock was made for you, instead of me, being
a great deal too big & long. The other things are all agreeable, but if
the ruffles of the shirts were somewhat deeper, they would be more
like other peoples.33

Citatet ovan visar på två olika svårigheter som fanns i det samarbete
gällande konsumtion som rådde mellan Francis Bright och hans bror
Henry. Bland de saker som blivit sända till Jamaika med skeppet Duke of
Bedford för Francis personliga bruk fanns kläder som inte motsvarade hans
förväntningar. Jackan av tjockt bomullstyg satt illa och kråset på skjortorna
liknade inte det som Francis hade sett andra på ön bära. Orsaken till att
skjortorna, enligt Francis, var av fel snitt kan ha varit att modet i England
skiljde sig från det på Jamaika, att det funnits brister i instruktionerna
eller att brödernas uppfattning om vad som motsvarade idealet skiljde sig
åt. Fallet kan ställas mot det tidigare återgivna citatet av Edward Long,
i vilket hans uppfattning var att konsumenterna på Jamaika tog till sig
de kläder som kom till ön utan några protester, även om de inte var bäst
lämpade för det rådande klimatet. Dessa enstaka kommentarer kan inte
helt klarlägga hur de engelska varorna mottogs på Jamaika, men genom
att visa på motsättningarna i materialet kan jag åtminstone hjälpa till
att nyansera bilden av den koloniala konsumenten något.
Till skillnad från Mrs Broadbents brevväxling, verkar det i Bright-Meylers
brev som att man på Jamaika hade haft en klar uppfattning om vad
som förväntades av varorna. Baserat på dessa brev verkar det som om
brevskrivarna inte nöjde med sådant som inte levde upp till dessa ideal.
Detta var dock inte alltid kopplat till modet utan även till val av material
och kvalitet. Tidigare forskning har visat att det långt var en fråga om
kunskap att köpa sig moderiktiga varor under 1700-talet. Under sina
shoppingturer undersökte kunderna varorna, samlade information och
diskuterade sina inköp med handelsmännen och andra kunder. För att
kunna föra dessa diskussioner krävdes kunskap om kvalitet, material och

33 Francis Bright, Kingston, till Richard Bright, Bristol, 7/11747 i Morgan
(2007), 191.
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lämpligt pris på en vara.34 Information om priset på olika varor såsom
livsmedel, tyger, metaller, träslag och slavar förekommer i ett flertal av
de brev som släkten Bright-Meyler skickade över Atlanten. Kunskapen
spred sig alltså även brevledes över långa avstånd.35

Bright-Meylers brevväxling visar även på hur mellanhanden på andra sidan
Atlanten kunde vara behjälplig med att förtydliga specifika önskemål ifall
det fanns risk för att missförstånd skulle uppstå mellan kunden och den
som tillverkade en specifik beställning. Detta framkommer till exempel
av ett brev där Lowbridge Bright i Bristol hoppades att hans vän Nathaniel
Milward i Kingston skulle få de kläder han önskat sig. Lowbridge Bright
fungerade här som mellanhand och kom med dels skisser och dels en
muntlig beskrivning:

I have ordered the pattern for your coat, but it is not ready. Will send it
as soon as embroidered together with the stockings I hope the embroider
understand what you mean from your and my verbal description, for
your drawing though very neat is beyond her comprehension.36

Sist, men inte minst, fanns det ett inslag av ekonomi i den konsumtion
som skedde genom samarbete och vänskap. De olika mellanhänderna
bistod inte bara med sin kunskap och praktiska hjälp utan även med
betalningen. I och med 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-Meylers utsända i Västindien levde över sina tillgångar
nådde huvudmannen i Bristol.38 Detta resulterade i ett ilsket brev där
den utsände i Västindien strängt blev tillrättavisad för sin överdådiga
konsumtion och sitt allmänt lösaktiga leverne. Det fanns en rädsla för
att utsvävningarna skulle skada familjens rykte och familjeföretagets
ekonomi.39 Men krediter användes även på ett mindre dramatiskt sätt. I

34 Claire Walsh ’Shops, shopping and the art of decision making in
eighteenth century England’ i Amanda Vickery & John Styles (red.), Gender,
Taste and Material Culture in Britain and North America (New Haven 2006),
151–177.
35 Se till exempel Francis Bright, Kingston, till Henry Bright, Bristol
4/91748 i Morgan (2007), 213.
36 Lowbridge Bright, Bristol till Nathaniel Milward, Kingston, 3/8 1774 i
Morgan (2007), 460.
37 Hartigan-O’Connor (2006), 127.
38 Sundelin (2013), 621–643.
39 Richard Meyler II, Bristol till Francis Bright, Kingston, 3/12 1748 i
Morgan (2007), 216.
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juli 1750 skickade Francis Bright på Jamaika ett brev till huvudmannen
Richard Meyler 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 Richard Meyler kunde stå till tjänst med pengar,
så att inköpen kunde betalas. I denna situation framkommer vikten av
samarbete och vänskap för att inköp skulle kunna göras på två olika
sätt. Dels fanns det en hjälpsam fru som genomförde det praktiska kring
inköpen, dels en villig kontakt som kunde stå för pengarna.
Konsumtion genom samarbete
I denna framställning har jag diskuterat de möjligheter som de vita
kolonisatörerna och deras ättlingar på Jamaika under 1700-talet hade
att bedriva så kallad iögonenfallande konsumtion. Denna form av
användning av varor och tjänster utgår från en vilja att manifestera eller
förbättra sin position i samhället. Även om det fanns ett utbud av varor
och tjänster på Jamaika, skedde en stor del av den vita befolkningens
konsumtion genom användningen av mellanhänder såsom släktingar i
England. Utgående från ett antal exempel tagna ur brev som skickades
över Atlanten under 1700-talet, har jag diskuterat hur dessa mellanhänder
inte bara bidrog med att rent konkret förse sina släktingar och vänner
med varor, utan också med information om det rådande modet i England.
Eftersom det hur man var klädd och förde sig var viktigt vid denna
tid för den som önskade avancera i samhället, var detta mycket viktig
information. De försändelser som skickades från England till Jamaika
med moderiktiga kläder och andra förnödenheter kan därför ses som inte
bara innehållande konkreta varor utan även drömmar och förhoppningar
om en ljusare framtid.
Litteratur

Appadurai, Arjun, ’Introduction: Commodities and the Politics of Value’ i Arjun Appadurai
(red.), The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective (Cambridge 1986), 3–63.
Berg, Maxine, Luxury and pleasure in eighteenth-century Britain (Oxford 2005).
Breen, Timothy H., ’The meaning of things: interpreting the consumer economy in the
eighteenth-century’ i John Brewer & Roy Porter (red.), Consumption and the World of Goods
(London 1996), 249–260.
Burnard, Trevor, Creole gentlemen: the Maryland Elite 1691–1776 (New York 2002).
Bushman, Richard L., The refinement of America. Persons, houses, cities (New York 1993).
Dunn, Richard S., Sugar and Slaves. The Rise of the Planter Class in the English West Indies
1624–1713 (Chapel Hill 1973).
Hamilton, Douglas, Scotland, the Caribbean and the Atlantic World 1770–1850 (Manchester
2005).

46

Hartigan-O’Connor, Ellen, The Ties that buy. Women and commerce in revolutionary America
(Philadelphia 2009).

Higman, Barry W., Plantation Jamaica 1750–1850. Capital and Control in a Colonial Economy
(Mona 2005).

Lockridge, Kenneth A., ’Colonial self-fashioning: paradoxes and pathologies in the
construction of genteel identity in eighteenth-century America,’ i Ronald Hoffman &
Mechal Sobel & Fredrika J. Teute, Trough a glass darkly. Reflections on personal identity in
early America (Chapel Hill & London 1997), 274–342.

Long, Edward, the History of Jamaica. Or, General Survey of the Antient and Modern State
of that Island: With Reflections on its Situation, Settlements, Inhabitants, Climate, Products,
Commerce, Laws, and Government (London 1774).

Lynch, Theodora, Years ago. A tale of West Indian domestic life of the eighteenth century
(London 1865).

Mann, Douglas F., Becoming creole: material life and society in eighteenth century Kingston,
Jamaica (Athens 2005).

Morgan, Kenneth, The Bright-Meyler papers: a Bristol-West India connection 1732–1837
(Oxford 2007).

Moreton, J.B., West India Customs and Manners: Containing Stricture of the Soil, Cultivation,
Produce, Trade, Officers, and Inhabitants, With the Method of Establishing, and Conducting a
Sugar Plantation (London 1793).

Mozley, Geraldine, Letters to Jane from Jamaica 1788–1796 (London 1938).

Renny, Robert, An History of Jamaica 1807: with observations of the climate, scenery, trade,
productions, negroes, slave trade… (London 1807).

Sundelin, Anna ”The things you sent. Mode och mellanhänder i den atlantiska världen
under 1700-talet” Historisk Tidskrift för Sverige 133:4, (2013), 621–643.

Veblen, Thorstein, The theory of the leisure class: an economic study of institutions (London 1899).

Vickery, Amanda, The Gentleman’s Daughter. Women’s Lives in Georgian England (New
Haven 1998).

Walsh, Claire, ”Shops, shopping and the art of decision making in eighteenth century
England” i Amanda Vickery & John Styles (eds.) Gender, Taste and Material Culture in
Britain and North America (New Haven 2006).

Zahedieh, Nuala, ’London and the Colonial Consumer in the Late Seventeenth Century’
The Economic History Review Vol. 47 No 2 (1994), 239–261.

47

48

”A wide extent of hopeless sterility”
Synen på skotska högländernas natur i engelska
reseberättelser 1729–1780

Kajsa Varjonen

Yes, we know - it’s a cliché, but the Highlands really is the Scotland
of your imagination. It’s an amazing concoction of culture, history,
architecture and unparalleled scenery. Think big skies, mind-blowing
landscapes, superb food and hospitable people - it really doesn’t get
any better if you want to escape and unwind. [---] There’s a haunting
air of mystery that cloaks the Highlands, and the region’s turbulent
history has left behind some of the most beautiful and romantic castles
in the world.1

Så här beskrivs de skotska högländerna av Visit Scotland, Skottlands
nationella turismorganisation. Högländerna utlovas erbjuda vackra
landskap, och även historieentusiasten tilltalas i detta citat då landskapet
knyts till det förgångna. Redan under en längre tid har området betraktats
som naturskönt, och det har sedan 1800-talet varit ett populärt turistmål.
Men så har inte alltid varit fallet. Under tidigmodern tid var synen
på högländerna mera negativ, och inte förrän under andra hälften av
1700-talet börjar kommentarerna se ljusare ut.

Det område som kallas högländerna utgörs av de centrala, västliga och
nordliga delarna av Skottland, och ibland räknas även de skotska öarna
hit. Området är glest bebott, och den största staden är Inverness med
dryga 50 000 invånare. Högländernas natur skiljer sig avsevärt från det
övriga Skottlands, och även från det övriga Storbritanniens. Här ligger
de högsta bergen på de brittiska öarna, och högländerna är ett utmärkt
ställe att beskåda vilda djur och mindre vanliga växtarter. Länge sågs
dock denna vildhet som ett negativt attribut, och någon skönhet kunde
kommentatorer från tidigt 1700-tal inte se här. Dessutom var Skottland
ett mycket lite känt, nästan mytiskt område, och det här ledde till att det
också betraktades som farligt. Under senare delen av 1700-talet växte ändå
intresset för Skottland och framför allt högländerna avsevärt. Området
blev ett populärt resmål speciellt för män i de högre klasserna som
förväntades öka sin allmänbildning genom att se sig omkring i världen.
Också annan turism till området ökade kraftigt under den här tiden. Ett

1 Visit Scotland`s hemsidor: http://www.visitscotland.com/destinations-

maps/highlands. 9.1.2016.
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markant uppsving i intresset för högländerna ägde rum efter att James
Macphersons verk Ossian gavs ut år 1760. Boken marknadsfördes som en
sammanfattning av fragment av gammal folkdiktning från högländerna,
och bidrog till att den högländska kulturen blev ett mycket populärt ämne
i de lärda klasserna. Rent praktiskt blev det lättare att resa i området
eftersom infrastrukturen förbättrades under 1700-talet.
Mera allmänt så var det upplysningen och romantiken som påverkade
synen på högländerna. Under upplysningstiden från och med sent 1600tal började man betrakta naturen som någonting perfekt, och beundran
för naturens estetik nådde sin kulmen under romantiken på 1700-talet.
Dessa tankeströmningar ledde till att folk vågade sig ut i naturen, och
till och med den mödosamma resan till högländerna ansågs vara värd att
göra. Brittiska konstnärer började också använda naturen som inspiration
och motiv, och exempelvis blev landskapsmålningar populära. Skogar och
berg är två inslag i naturen som har väckt starka känslor i människan
sedan urminnestider, och de fortsatte att göra det under tidigmodern
tid. Dessa två kommer därför att behandlas närmare i den här texten.
Natursynen under upplysningen och romantiken
Under upplysningstiden, på 1700-talet, handlade natursynen om två
teman, nämligen nytta och skönhet. Tidigare hade vildmarker setts
som en hemvist för djävulen, men nu förändrades det här tankesättet
och man såg istället naturen som skapad för människans bruk. Naturen
helade dessutom sig själv, och tog därför ingen skada av människans
verksamhet.2 Framsteg och tillväxt blev nyckelbegrepp då samhället
utvecklades, och man såg möjligheten att använda naturen som en resurs
i försöken att förbättra levnadsförhållandena. Sverker Sörlin beskriver i
sin bok Naturkontraktet den här nyttans diskurs som en skarp kontrast
till den måttans diskurs som hade varit rådande ännu under delar av
1600-talet.3 En av de upplysningstänkare som oftast framförde den här
tanken om framsteg var skotten Adam Smith, och hans tankar handlade
om att naturen tillsammans med icke-europeiska människor utgjorde en
resurs som kunde användas.4 De tankar som uttrycktes om att på sätt eller
annat skydda naturen var förknippade med att man ville maximera den
2 Roy Porter, Enlightenment: Britain and the Creation of the Modern World
(London 2000), 299.
3 Sverker Sörlin, Naturkontraktet: Om naturumgängets idéhistoria (Stockholm
1991), 76, 87–90.
4 Sörlin (1991), 94.
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ekonomiska nyttan, och det fanns också en stark tro på att naturen kunde
förbättras så att jordbruket skulle bli mera effektivt och ge mera vinst
åt nationen.5 Under upplysningstiden växte också beundran av ordning
och rationalitet fram. Naturen representerade det perfekta och sågs som
en källa för normer och ideal.6 Man började också studera naturen på
ett nytt sätt, och naturalhistoria blev inte bara populärt inom de lärda
kretsarna, utan även en hobby för medelklassen. Intresset för växter var
också mycket stort under den här tiden, och inom områden från medicin
och hantverk till militärindustri användes produkter ur växtriket. Således
växte kunskapen om naturen avsevärt under 1700-talet.7

Uppkomsten av skönhetens diskurs kännetecknas av beundran för
naturen som ett ideal. Det här syns konkret exempelvis i att det blev
mindre vanligt att anlägga geometriska och symmetriska trädgårdar,
och istället blev den så kallade engelska trädgården populär. Den hade
naturen som förebild och strävade efter att uppnå skönhet genom
enkelhet.8 Det var speciellt landskap som började intressera folk, och
litteratur med estetik i naturen som tema utvecklades avsevärt, precis
som landskapsmåleriet under 1700-talet. De drag i naturen som förr
ansågs vara värdelösa eller skrämmande blev vackra då de blev en del av
konsten. Detta gällde exempelvis berg. En orsak till att naturen, och till
och med regelrätta vildmarker kunde anses vara vackra, var tanken om
att naturen hade besegrats. Den hade med hjälp av vetenskapen tämjts
av människan, ansågs inte längre utgöra det hot som den förr hade gjort.
Människan kunde kategorisera, mäta och förstå naturen på ett nytt sätt.

Under romantiken, i slutet av 1700-talet, växte beundran för naturens
skönhet ytterligare, och naturmotiv var mycket vanliga inom konsten.
Man började igen se antropomorfa drag i naturen efter att de till följd
av naturalhistorien och upplysningens rationalitet hade tonats ned. Nu
såg romantikerna sina egna tankar och känslor avspeglade i naturen.
För många handlade beundran för naturen om en längtan att komma
bort från det industrialiserade samhällets vardag. Det här gjorde att
landsbygden av många betraktades som vackrare än staden, en utveckling

5 Sörlin (1991), 101.
6 Porter (2000), 295–296.
7 Keith Thomas, Man and the Natural World: Changing attitudes in England
1500–1800 (London 1983), 69–70.
8 Porter (2000), 312.
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som visserligen redan kommit igång före romantikens inbrott.9 Idealet
för de flesta var ändå en blandning av naturligt och konstruerat, därför
ansågs naturen förbättrad av människan som det vackraste. Speciellt
syns detta inom poesin där man ville att människan skulle uttrycka sitt
herravälde över naturen i en vänskaplig och beundrande anda.10 Naturen
skulle således tämjas, men inte förtryckas helt.11
T. C. Smout är en av de ledande experterna på miljöhistoria i Skottland,
och han har varit mycket aktiv i att föra ämnet framåt.12 Han har format
en teori om att det var på 1760-talet som de positiva kommentarerna om
högländernas natur började uppkomma.13 Han säger inte att åsikterna gick
från att vara enbart negativa till att vara enbart positiva, men framställer
1760-talet som en brytningstid. Smout menar att natursynen då väldigt
snabbt gick från utilitarism till att handla om skönhet i landskapet. Han
poängterar i synnerhet att förhållningssättet till bergen förändrades till
det positivare. En poäng som Smout lyfter upp är också att det var på
1760-talet som medvetandet om naturen växte fram, och att detta kan
ses som ett startskott för miljöskyddet.14 I den här texten betonas inte
1760-talet lika mycket som det görs av Smout, men årtiondet fungerar
som en slags indikator på när åsikterna kan ha börjat vända mot det
positivare.

han utesluter naturen från sin forskning.15 Också T. C. Smout har i sin
forskning om miljömedvetandets framväxt analyserat reseberättelser.
Hans material är inte lika digert som Rackwitzs, utan han använder sig
av ett begränsat antal relativt välkända texter.16 Högländerna figurerar
också i forskning som handlar om skottarnas natursyn under 1700-talet.
Under de senaste åren har bland annat Tom Furniss skrivit om detta genom
att studera vetenskapsmannen James Huttons anteckningar från en resa
i högländerna.17 Richard J. Jones har också behandlat natursyner i sin
bok Tobias Smollett in the Enlightenment: Travels through France, Italy, and
Scotland från 2011. Förutom reseberättelser har skönlitteratur använts som
material i den tidigare forskningen, och speciellt Walter Scotts verk har
använts flitigt. Det är dock betydligt färre som har studerat den tidigare
romantiken, som behandlas i den här uppsatsen. Gällande forskning om
natursyn är Keith Thomas en av de största auktoriteterna. Hans bok Man
and the Natural World: Changing attitudes in England 1500–1800 från 1983
ger en heltäckande bild av hur natursyner i England utvecklats under
den tidigmoderna tiden.

15 Martin Rackwitz, Travels to terra incognita: The Scottish Highlands and
Hebrides in early modern travellers’ accounts c. 1600 to 1800 (Kiel 2004), 4.
16 Smout (2009), 21–22.
17 Tom Furniss, James Hutton’s Geological Tours of Scotland: Romanticism,
Literary Strategies, and the Scientific Quest i Science & Education (2012), 1–24.

Det finns relativt mycket skrivet om engelsmäns attityder mot högländerna.
Största delen av den tidigare forskningen handlar ändå om hur det skotska
folket och samhället har uppfattats, men gällande den här textens
tidsperiod kan speciellt två forskare lyftas fram. Martin Rackwitz har
studerat ett stort antal reseberättelser som skrivits om resor i skotska
högländerna under perioden 1600–1800. Han skriver ingående i Travels
to terra incognita: The Scottish Highlands and Hebrides in early modern
travellers’ accounts c. 1600 to 1800 främst om synen på samhället, och

Under 1700-talet växte intresset för reseberättelser som litterär genre
och sådana utgavs i stora mängder. Detta i kombination med det ökade
intresset för högländerna gör att det finns ett rikligt material att utgå
ifrån då man studerar hur området uppfattades. Att studera just engelska
reseberättelser som skrivits om Skottland kan vara problematiskt, men
det är också intressant med tanke på det politiska läget på de brittiska
öarna vid den här tidpunkten. År 1707 hade kungarikena Skottland och
England ingått en union, men relationen mellan de två områdena var
komplex och präglad av århundraden av misstro. I England hade man
djupt rotade fördomar gentemot skottarna, och givetvis också vice versa.
I den här texten ligger fokus på hur naturen skildras, men det är viktigt
att komma ihåg att kulturella och politiska faktorer också kan ha spelat
en stor roll i hur en engelsk resenär beskrev högländerna.

9 Thomas (1983), 91, 244, 253.
10 Peter Quennell, Romantic England: Writing and Painting 1717–1851
(London 1970), 162–163.
11 Thomas (1983), 253.
12 Se t.ex. Fiona Watson, ´Environmental History´ i Scottish Historical Review
84 (2003).
13 T. C. Smout, Exploring Environmental History: Selected Essays (Edinburgh
2009), 20.
14 Smout (2009), 22.

53

Nedan följer en skildring som baserar sig på fem olika reseberättelser
skrivna av engelsmän som rest i de skotska högländerna. Den tidigaste
är en brevsamling skriven av statsmannen John Mackey som utgetts år
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1729.18 Den nyaste är en bok från 1780 skriven av parlamentsledamoten
och författaren Richard Joseph Sullivan.19 Den mest kända av de använda
verken torde vara författaren och lexikografen Samuel Johnsons A journey
to the Western Islands of Scotland, utgiven år 1775.20 De två resterande
texterna är skrivna av soldaten James Ray respektive prästen William
Gilpin.21 Samtliga skribenter berättar främst om människor de träffat
och om högländernas historia och kultur, och således är beskrivningar av
naturen en bisak, men ändå något som förekommer i alla reseberättelser.
Beskrivningar av berg
Traditionellt sett hade bergen setts som hotfulla, och ännu på 1600-talet
var den dominerande åsikten i England att berg var fula och groteska.22
På 1700-talet började man se mildare på berg, men fortfarande ansågs
endast de lite mindre bergen och kullarna i England vara vackra. De stora
och karga bergen i högländerna var en sak för sig. Under århundradets
gång blev det ändå vanligare med turism i bergstrakter i Storbritannien,
och folk sökte sig således också till de skotska högländerna. I slutet av
1700-talet var turismen där redan mycket lukrativ.23 Karga bergstrakter
blev ställen där man sökte andlig förnyelse, och speciellt för romantikens
konstnärer blev de källor till inspiration.24 Men den ökade turismen
berodde också på att det blev bekvämare att resa. Infrastrukturen i
Skottland började förbättras i och med statliga projekt som drevs av
den militära ledningen. Broar byggdes och vägnätet utvecklades från
och med slutet av 1720-talet, men det var först i slutet av seklet som
betydelsefulla vägbyggen åtogs i högländerna.25 Vid den här tiden ritades
det också kartor över flera områden i Skottland. 26
18 John Macky, A journey through England: In familiar letters from a gentleman
here, to his friend abroad vol. III (London 1729).
19 Richard Joseph Sullivan, Observations made during a tour through parts of
England, Scotland, and Wales (London 1780).
20 Samuel Johnson, A journey to the Western Islands of Scotland (Dublin 1775).
21 James Ray, A Journey through part of England and Scotland along with the
army under the command of His Royal Highness, the Duke of Cumberland (London
1747) och William Gilpin, Observations, relative chiefly to picturesque beauty,
made in the year 1776, on several parts of Great Britain vol. I–II (London 1786).
22 Thomas (1983), 258.
23 Smout (2009), 21–23.
24 Thomas (1983), 259; Quennell (1970), 170.
25 Christopher Whatley, Scottish Society. Beyond Jacobitism, towards
industrialisation (Manchester 2000), 74, 252.
26 Thomas (1983), 260; Carolyn Jane Anderson, ’State Imperatives: Military
Mapping in Scotland, 1689–1770’ i Scottish Geographical Journal 125 (2009), 5.
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I de texter som har använts som källor kommer det tydligt fram att berg
varit det mest slående draget i högländernas natur. Anmärkningar om
att det finns berg som bara fortsätter dag efter dag är vanliga. Soldaten
Ray skriver år 1747 att han under färden från Perth mot 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 Samtliga
författare låter också läsaren förstå att resan i åtminstone någon mån
försvårades av det stora antalet berg, något som speciellt tydligt kommer
fram i Johnsons och Rays beskrivningar. Johnson menar i sin berättelse
om resan år 1773 att vägarna som anlagts i högländerna kanske gjorde
resandet där lättare, men att det ändå var svårt att ta sig fram och att
vägarna var av dålig kvalitet. Dessutom hävdar han att det fanns en
verklig risk att tappa bort sig i bergen, även om risken förminskats i
och med vägbygget. Han berättar också att man måste ta med sig så
lite bagage som möjligt eftersom det var svårt att ta sig fram till fots på
bergiga ställen om man hade mycket att bära.28

Ray (1747), 113.
Johnson (1775), 42, 57, 62, 73.
Gilpin (1786), vol I, 146.
Ray (1747), 109.
Ray (1747), 109, 121, 171.
Johnson (1775), 65–66.

Gilpin skriver att hans resa år 1776 var värd att göra bara för de vackra
vyernas skull, trots att den svåra terrängen gjorde resandet mödosamt.29
Rays beskrivning av högländerna från 1747 börjar med konstaterandet
att högländerna är ett bergigt område som lär vara svårt att ta sig fram
i. Han använder orden ”mighty and dreadful” då han beskriver bergen
som mötte honom i början av resan.30 Han påpekar dessutom flera
gånger, precis som Johnson, att vägarna var dåliga, men att det här
var ett problem som också förekom i de övriga delarna av Skottland.
I Rays berättelse kommer också den militärstrategiska aspekten med,
och han skriver att de smala bergspassen som fanns i högländerna var
farliga eftersom fiender kunde anfalla en där.31 Johnson menar att den
svårtillgängliga terrängen var orsaken till att människor i högländerna
var säregna, och att dessa områden var svåra för de skotska, och senare
brittiska makthavarna att kontrollera. Högländerna var svåra att inta,
och de var lika svåra att civilisera.32

27
28
29
30
31
32
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Bergen beskrivs också som onödiga. Macky, som reste i Skottland på
1720-talet, menar att det bergiga Argyllshire bara var som en typisk del
av högländerna medan det bredvidliggande Lorn var ett område som
kunde användas, och användes, till att odla säd.33 Också i det här ärendet
uttalar sig Johnson, och från hans kommentar framgår det att just inget
hade förändrats på de femtio år som skiljer hans egen resa från Mackys.
Han säger att den enda nyttan med berg var att de ställvis kunde fungera
som betesmark för boskap. Han skriver också att den lilla växtlighet som
fanns på bergen i högländerna var helt oanvändbar, och bestod närmast
av ett oenhetligt täcke av ljung. Johnson påpekar dessutom att ljungen
var ful, varför bergen inte ens var trevliga att se på. Han beskriver de
bergiga trakterna i västra högländerna med den mycket talande frasen
”a wide extent of hopeless sterility”34

Macky (1729), 299.
Johnson (1775), 59, 66.
Johnson (1775), 44.
Ray (1747), 159.
Gilpin (1786), vol I, 172.
Sullivan (1780), 224.
Gilpin (1786), vol I, 167.

Det största problemet 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. Han säger att
trakterna kring Loch Ness kännetecknades av klippor som ställvis var
täckta av grönska, men ställvis ”towering in horrid nakedness.”35 Också
Ray beskriver på flera ställen landskapet som kargt, och speciellt illa tycker
han om berg utan växtlighet. Han menar att situationen förvärrades på
vintern då det som inte täcktes av snö stod ut som ”black barren rocks.”36
Till och med Gilpin, som har få negativa saker att säga om landskapet i
högländerna menar att det oftast behövdes något speciellt för att göra
bergen vackra, och berg som bara var kala hade inte mycket att ge.37 Det
här visar att berg ännu vid tiden för Gilpins resa, alltså 1776, inte helt
accepterades som vackra ens av dem som inspirerats av romantiken.
Sullivans reseberättelse från 1780 visar å sin sida att han upplevde berg
som ett tecken på att ett område var en vildmark. Han beskriver landskapet
under resan från slottet Inveraray i sydvästra högländerna österut mot
Loch Lomond som ”a country as wild as ever nature formed: rocks piled
on rocks, and mountains nodding to a fall.”38 Gilpin menar däremot
att det mindre dramatiska landskapet i Killin var tråkigt eftersom det
bestod av ”rather tame hills than picturesque mountains.”39 Johnson
33
34
35
36
37
38
39
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berättar att han irriterades över att bergen hindrade utsikten över ett
större område, men tillika säger han att fantasin oundvikligen började
flöda då det inte fanns någonting intressant att se på, vilket också kunde
vara bra.40 Också Ray ser en liknande fördel i att permanent behöva se
berg, och han beskriver hur soldaterna var tvungna att hitta på roliga
tävlingar och annan sysselsättning. Han skriver: ”otherwise, by the
constant View of the Mountains surrounding us, we should have been
affected with hypochondriacal Melancholy.”41

Johnson (1775), 61.
Ray (1747), 178–179.
Ray (1747), 113–114, 121.
Gilpin (1786), vol II, 33.
Gilpin (1786), vol I, 146.
Ray (1747), 149.
Sullivan (1780), 209.

Ray som i allmänhet skriver ganska negativt om landskapet i högländerna
under sin resa 1747 har en del positiva kommentarer om hur bergslandskapet
förskönades av de små floder och åar som ställvis flöt igenom det. På ställen
där vattenfall bildades säger Ray att en människa rentav kunde känna sig
harmonisk. På vintern observerar han att vattnet hade format istappar
som hängde fast i klippväggarna, vilket han säger att resulterade i en
”most romantick Winter-appearance.”42 Ray är den enda som beskriver
vackra scener på själva bergen. De 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. Den som mest lovprisar
bergen är Gilpin. Längs hela resan hittar han bergiga landskap som han
beskriver med det för romantiken typiska ordet picturesque. Han gjorde
också teckningar av flera dylika landskap, och dessa finns med i boken som
han skrivit om sin resa. Gilpin håller till stor del med Ray och Johnson
om att bergen kan få fantasin att flöda. Han har dock en avsevärt mera
positiv ton i det hela, och säger ”High places, and extended views have ever
been propitious to the excursions of imagination.”43 Han skriver också
om hur vackra ljuseffekter solen åstadkom på bergen nära Blair Atholl i
östra högländerna.44 Även Ray rapporterar om ett vackert bergslandskap
i norra högländerna tillika som han nämner hur mycket lättare det var
att färdas på slät mark.45 Sullivan nämner kort i sin reseberättelse från
1780 ett landskap i östra högländerna som bestod av en samling ovanligt
vackra berg.46

40
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Det finns också positiva kommentarer gällande hur bergen passade in
med andra drag i naturen. Mest var det kombinationen av skog och berg
som behagade resenärerna. Johnson skriver att bergen nära the Fall of
Fiers strax söder om Loch Ness var omringade av skogstäckta berg, och
även om han inte skriver ut att stället var vackert visar han ett intresse
för denna omgivning som han gör på få andra ställen.47 Ray beskriver
skogbeklädda berg som en välkommen omväxling. Han menar att de
granar som fanns planterade längs vägen österut från Perth var det enda
som förskönade det bergiga landskapet.48 Sullivan säger att Taymouth i
östra högländerna var ”pleasantly situated” i en dal som överskuggades
av berg som var gröna av skogar.49 Gilpin såg skönhet i det mesta, och
även berg som täcktes av skogar beskrevs av honom som pittoreska. Han
skriver uttryckligen att det var kombinationen av skog och berg som
gjorde exempelvis landskapet vid Loch Tay vackert.50
Skog och träd
Då man diskuterar skogar i Skottland stöter man förr eller senare på
begreppet the Caledonian Wood som enligt myten var en gigantisk
skog som täckte praktiskt taget hela de skotska högländerna. Det är
enligt modern forskning rimligt att anta att stora delar av Skottland
täcktes av skogar, och åtminstone fanns det mera skogar under antiken
och medeltiden än det gör idag. The Caledonian Wood i dess mytiska
omfattning har dock aldrig existerat.51 Den här myten har ändå gjort
att Skottland under långa tider förknippats med skog, och således är
skogen en mycket relevant aspekt för hur den skotska naturen har
uppfattats.52 Under 1700-talet växte intresset för träd och speciellt i de
högre samhällsklasserna blev det populärt att plantera träd. Skogar sågs
ändå allmänt ännu i början av århundradet som boplatser för barbarer, men
ställvis i England hade man redan tidigt utvecklat en positiv attityd till
skogar. Detta hade åstadkommits främst genom att folk använde skogen;
man högg ner träd till virke och bränsle eller utnyttjade de jaktmöjligheter
som fanns. Då människor lärde sig känna skogen upplevdes den som
mindre hotande.53 Redan på 1600-talet hade John Evelyns Sylva lyft fram
47 Johnson (1775), 49.
48 Ray (1747), 110.
49 Sullivan (1780), 209.
50 Gilpin (1786) vol I, 153.
51 T. C. Smout, Alan R. MacDonald, Fiona Watson, A History of the Native
Woodlands of Scotland, 1500–1920 (Edinburgh 2005), 21.
52 Smout (2005), 143.
53 Thomas (1983), 192–198.
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trädens vikt för samhället, men han talade också för träds estetiska värde.
Den här tanken levde vidare på 1700-talet och träd var en viktig del av
de så kallade engelska trädgårdarna som ville efterlikna naturen.54 Vid
mitten av 1700-talet planterade aristokratin mycket flitigt träd i England,
men den totala mängden skog minskade ändå. Den minskade mängden
skog gjorde att skogen upplevdes som ett mindre 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 man tonade ned vikten av
att planteringarna skulle vara formella och välplanerade. Tillika började
man förknippa träd med familjens eller en gårds historia, och enskilda
träd kunde bli mycket viktiga.55

Sörlin (1991), 101–103, Thomas (1983), 202.
Thomas (1983), 212–214, 219–221.
Johnson (1775), 13.
Johnson (1775), 52.
Sullivan (1780), 223.
Macky (1729), 125.
Gilpin (1786), vol I, 143.

De skogar och träd som fanns i högländerna erbjöd en välkommen
variation i den bergsdominerade trakten för dem som reste där, och det
här kommer också fram i reseberättelserna. Ännu mera diskuteras dock
avsaknaden av träd. Föga överraskande är det Johnson som allra mest
efterlyser träd. Han skriver i början av sin bok att Skottland överlag var
ett trädlöst land, och att de trädodlingar som fanns var mycket unga, och
måste ha planterats tidigare under århundradet. Johnson gjorde sin resa
1773, och således lär odlingarna inte ha varit mer än 70 år gamla. Bristen
på träd blev ännu mer påtaglig då Johnson kom till högländerna, och hans
frustration kommer fram i hans text: ”There is no tree for either shelter
or timber [---] A tree might be a show in Scotland as a horse in Venice.”56
Han skriver också att området kring Fort Augustus nu var helt trädlöst,
men att det fanns trädstubbar där som vittnade om att det förr hade vuxit
skog där som gav timmer.57 De andra författarna skriver dock inte om
skogar som naturresurser. Däremot finns det vissa kommentarer om att
det fanns vilt i skogen. Sullivan säger att parken vid slottet Inveraray var
full av rådjur.58 Macky skriver att det fanns mycket dovhjortar, rådjur och
boskap i skogarna i norra högländerna då han reste där på 1720-talet.59
Gilpin 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 Den här kommentaren har visserligen säkert främst
att göra med att Gilpin ville titta på djuren, och inte jaga dem, men det
54
55
56
57
58
59
60
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visar ändå på att det fanns vilt i skogarna också när han gjorde sin resa
år 1776. Johnson nämner att det vid Loch Ness 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 samtliga
skriver endast positivt om de träd som fanns i högländerna. På flera ställen
kommer det fram att det uttryckligen var en planterad skog som omtalas
i texterna. Macky skriver år 1729 om en mycket vackert planterad park
vid en herrgård i Strathmore i norra högländerna, och nämner också
att det fanns lummiga avenyer av träd längs alla ingångar till det stora
huset.62 Han skriver vidare om en trädodling i en dal i Strathearn i östra
högländerna som förskönade dalen mycket.63 Ray berättar tjugo år senare
om en granodling vid vägen från Perth mot högländerna. Han säger att
det var ”the only artificial beauty of these mountainous places.”64 Om
hur viktiga träden var för landskapets skönhet berättar också Gilpins
kommentar om Taymouth från 1776. Han skriver att landskapet där
lätt hade kunnat förbättrats och förskönats genom trädplantering. Om
trakterna kring Loch Awe i västra högländerna säger han att skogen som
växte på bergen gjorde mycket för att göra landskapet vackrare. Hans
antagande var att någon klanledare för länge sedan hade låtit anlägga
skogen där.65 Sullivan skriver också om Taymouth, men han upplevde
stället mycket positivare än Gilpin, trots att det bara skiljde fyra år mellan
deras besök. Han menar att det var ett område som redan förbättrats
mycket genom trädplantering, men att det kunde bli ännu vackrare i
framtiden om förbättringarna fortsatte.66

Johnson (1775), 46.
Macky (1729), 135–136.
Macky (1729), 153.
Ray (1747), 110.
Gilpin (1786), vol I, 159, 179.
Sullivan (1780), 209.
Johnson (1775), 49.
Ray (1747), 115, 168.

Skogen ansågs alltså bidra till att göra bergen vackrare och som det kom
fram i kapitlet om berg skriver Johnson med lite större entusiasm om
berg som var täckta med skog vid Fall of Fiers.67 Kombinationen av berg
och skog som inte uttryckligen var planterad fick också beröm av Ray.
Han skriver om ”a pleasant wood” i östra högländerna vid bergskedjan
The Grampians, och om ”beautifully green hills” vid floden Ness.68 Gilpin
61
62
63
64
65
66
67
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prisar på flera ställen berg som täcktes av skog. Han bedömer ett landskap
en bit från Taymouth som mycket vackert. Av det ritade han även en
teckning. Han 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 The Grampians, och menar att bergen var
”exquisitely clad in the sweetest foliage of nature.”70 Ray och Sullivan
uttalar sig också om hur landskapet förbättrades av att det fanns olika
trädarter, och som det har framkommit, var det alltså det monotona
som mest irriterar resenärerna. Skogar med varierande arter var således
uppiggande. Ray skriver att skogen kring Loch Ness hade många olika
sorters träd, och i och med att det här är den enda dylika anmärkningen
som Ray gör i hela sin berättelse, så kan det antas att detta var något
märkvärdigt.71 Det samma gäller för Sullivan, men han skriver om skogen
vid Loch Lomond.72

Gilpin (1786), vol I, 152.
Sullivan (1780), 227.
Ray (1747), 171.
Sullivan (1780), 225.

Sammanfattning
Åsikterna om landskapet i de skotska högländerna var alltså väldigt
varierande. En förändring i tid är svår att utskilja från det material
som studerats, men det går att se vissa tidstypiska drag hos de flesta
skribenterna. Macky, som gjorde sin resa till Skottland på 1720-talet
skriver ingenting som relaterar till landskapets skönhet då han skriver
om bergen. Han skriver att de gjorde marken oanvändbar för jordbruk,
vilket kan förknippas med den utilitaristiska natursynen som ännu var
rådande under den tiden. Tillika går det tydligt att hos Gilpin urskilja
åsikter som härrör sig till hur man under romantiken uppfattade landskap.
Johnson, precis som Gilpin, reste i högländerna under 1770-talet men
visade däremot inga tecken på att ha påverkats av romantiken. Det går
inte heller definitivt att säga att naturen skulle ha fått mera utrymme i de
nyare reseberättelserna, vilket kunde ha påvisat en större medvetenhet
om naturen. Den som mest utförligt beskrev naturen var Ray, som reste i
Skottland på 1740-talet, medan de senare texterna gav mera sparsamma
beskrivningar. Det som ändå talar för en vändning till det positivare var att
Gilpin och Sullivan båda framställde naturen i en positivare ton än Macky
och Ray. Det bör dock betonas att det skulle krävas ett större material för
att kunna dra mera allmänna slutsatser. I det här fallet kan man fråga sig
huruvida just dessa texter följer ett visst mönster och om de därför kan
69
70
71
72
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anses vara representativa. Det finns rum för vidare forskning om det här
ämnet, då det har skrivits relativt lite om hur Skottland har uppfattats
av resenärer under den tidigare delen av 1700-talet. Reseberättelser har
använts sparsamt som källor för att diskutera synen på naturen där,
och således saknas mera djupgående analyser om vad som påverkade
uppfattningen av Skottland eller högländerna.
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Oenighet och missämja i S:t Barthélemy
Om koloniala konflikter och den problematiska svenska
närvaron i Karibien i början av 1800-talet

Victor Wilson

”Denna Ö var ej af Naturen bestämd åt lyckans barn” skrev Olof Erik
Bergius i sin bok Om Westindien när han beskrev S:t Barthélemy i de
mindre Antillerna, den mest långlivade kolonin i Sveriges ägo. Citatet
från boken som utkom 1819 avsåg närmast öns karga och utsatta
geografi och det torftiga leverne som dess befolkning måste utstå på en
marginell klippa i mitten 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 frihamn på ön, formellt och slutligen
införd 1786 och döpt till Gustavia, två år efter att kolonin övergick från
franskt till svenskt territorium. Avsikten var att locka till ön en del av den
lönsamma transithandeln som gick över kolonialimperiernas gränslinjer
i regionen. Svenska kronan skulle helt enkelt få ett tillskott genom att
smuggla på svenska kölar i det karibiska innanhavet. Själva frihamnens
karaktär och den neutralitet som Sverige åtnjöt under större delen av de
kommande franska revolutionskrigen medförde att S:t Barthélemy skulle
komma att inneha en speciell och stundom prekär roll inom Karibiens
koloniala övärld.1

Det ligger däremot nära till hands att uttyda en viss dubbeltydighet i det
korta citatet från Bergius. Det kunde lika väl ha varit en beskrivning av
den svenska kolonialadministrationens verklighet som låg författaren
smärtsamt nära. Bergius var själv justitiarius, eller domare i kolonins
konselj. Konseljen var ett maktorgan kopierat från de holländska

1 O.E. Bergius, Om Westindien (Stockholm 1819), 197; Anne Pérotin-Dumon,
’Cabotage, Contraband and Corsairs: The Port Cities of Guadeloupe and their
Inhabitants,’ i Franklin W. Knight & Peggy K. Liss (red.), Atlantic Port Cities.
Economy, Culture, and Society in the Atlantic World, 1650–1850 (Knoxville
1991), 58–86; Rodigneaux, Michel, La guerre de course en Guadeloupe, XVIIIe–
XIXe siècles ou Alger sous les Tropiques. (Paris 2006), 73, 101, 280–81; Holger
Weiss, ’Danskar och svenskar i den atlantiska slavhandeln 1650–1850,’ i
Leos Müller et al. (red.) Globalhistoria från periferin: Norden 1600–1850 (Lund
2010), 57–58; Holger Weiss, ’Det svenska kolonialprojektets komplexa rum:
om slaveri under svensk flagg i slutet av 1700-talets karibiska och atlantiska
värld,’ Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies (2012):
63–68.
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kolonierna, och bestod av honom själv, hans överman guvernören,
två andra svenska ämbetsmän, samt fyra bland öns befolkning valda
förtroendemän, i regel handelsmän med ursprung från omkringliggande
kolonier. Konseljen ansvarade främst för öns rättsskipning och allmänna
ekonomiska frågor. Bergius karriär som kolonial ämbetsman var en
av de kortaste på hans post, han anlände i februari 1814 och seglade
iväg från ön i början av 1816. Orsaken till hans flyktiga vistelse var en
obotlig konflikt mellan honom själv och öns guvernör, Berndt Robert
Stackelberg. I medlet av 1814 blossade en motsättning fram ur en till
synes obetydlig detalj. Guvernören hade givit honom en avhyvling då den
förre ansåg att Bergius inte uppvisat korrekt beteende i sin tjänstepost
som domare. Den direkta orsaken till denna meningsutväxling var att
Bergius hade uppvaktat guvernören impertinent ”i höga morgonstöflar.”
Bergius har senare återgett denna händelse till en vän och menat att de
”gula amerikanska stöflor” som avsågs hade han själv köpt i Västindien
”brukas allmänt af den som har dem, ”och inte borde ha blivit något
allvarligt föremål för en ämbetsmannatvist.2
Guvernör Stackelberg blev under sin ämbetsperiod 1812–16 ökänd för
sitt koleriska temperament och sina besynnerliga mellanhavanden med
såväl svenska ämbetsmän som naturaliserade borgare bosatta i kolonins
frihamn Gustavia. Efter ett parti kortspel med guvernementsläkaren
Jacob Leurén och andra inbjudna drabbades Stackelberg av ett sådant
vredesmod att han lät arrestera Leurén och föra honom i fängelse med
militäreskort. Leurén frigavs efter kort tid varefter saken gjordes upp
i godo, men guvernementsläkaren själv, som vistats i kolonin väl före
guvernören, kom synbarligen illa berörd ut ur affären. Fastän han
inledningsvis haft ett förtroligt förhållande till sin chef, konstaterade han
att guvernören ”af dess genom mångfaldiga orsaker försämrade humör
och fallenhet för et misstänksamt, arbitrairt och häftigt upförande,
gjorde at jag länge önskade mig komma ifrån detta närmare umgänge.”3

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 muntliga tillstånd blev Bergius vid sin återkomst dömd till böter,
eftersom han inte hade utfärdat ett sedvanligt respass åt sig själv och
sitt sällskap. Uppgiven efter detta tilltag från guvernörens sida lämnade
han sin post för gott följande år, även om hans avskedsansökan avslogs
i Stockholm efter att ha granskats i februari 1816.4

4 O.E. Bergius till hovkansler af Wetterstedt, 5 september 1815, SBS 3 B,
RA; O.E. Bergius till hovkansler af Wetterstedt, 14 januari 1816, SBS 4 A,
RA; Per Tingbrand, Who was Who in St. Bartholomew during the Swedish Epoch?
(Stockholm 2001), 76–77.

Missnöjets politiska karaktär?
Sådana incidenter och mellanhavanden kan lätt förknippas med de bisarra
egenheter som vissa aktörer uppvisade, och förpassas ganska snabbt
till historikerns lager av roande men mindre betydelsefulla anekdoter.
Men det är ett faktum att S:t Barthélemys svenska historia är full av
sådana exempel. Oenighet och missämja bland koloniala administratörer
var det genomgående och kontinuerliga tillståndet på den svenska
ön, och var inte utan betydelse för arbetet och kolonins relation till
omvärlden. Vad berodde detta på? I Ingegerd Hildebrands avhandling
om S:t Barthélemy och det svenska västindiska kompaniet förklaras
denna långvariga tendens med en partibildning som bottnade i skiljande
politiska böjningar i den svenska ämbetsmannaskaran. Bakgrunden
var den franska revolutionen och den europeiska stormaktskonflikt
som utbröt 1793. Exempelvis heter det i Hildebrands framställning
att Johan Norderling, justitiarius under guvernör Carl Fredrik Bagges
tid på 1790-talet, ogillade befälhavarens ”extrema franskvänlighet.”
Denna franskvänlighet avsåg ett nära förhållande till den revolutionära
auktoriteten främst på den närliggande franska kolonin Guadeloupe. De
franska revolutionära makterna i områden hade nära ekonomiska band
till regionens neutrala handelsplatser, var de kunde avyttra fiendefartyg
som de kapat till sjöss. S:t Barthélemy var i detta avseende inget undantag.
Denna kommers och de problem den skapade särskilt i den lilla neutrala
kolonins förhållande till den lokala brittiska sjömakten ledde till att
många svenska ämbetsmän upplevde den som brydsam. Norderling
tillhörde dessa och yttrade sig stundom kritiskt och öppet däremot. Denna
inställning förde honom även i olag med de franska revolutionärerna på
Guadeloupe och i förlängningen även guvernören och direktörerna för
det svenska västindiska kompaniet i Stockholm. I sviterna av en särskild

2 O.E. Bergius till Hartmansdorff, 2 augusti 1815. Lamborn-samlingen, vol.
29, RA.
3 Leurén till hovkansler af Wetterstedt, 16 maj 1815, SBS 3 B.
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Bergius var däremot olyckligt lottad som kolonins domare att regelbundet
bli utsatt för denna behandling. Han hade inte någon möjlighet att
undvika guvernörens trakasserier. Fastän han hade utrest till ön i medlet
av 1814 hade han redan mot hösten 1815 fått nog. Den 4 september 1815
skickade han sin avskedsansökan till Stockholm. Under tiden som han
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konflikt blev Norderling till sist avskedad från sitt domarämbete 1798.
Han hade i sällskap med handelsborgarskapet öppet protesterat mot
guvernören efter att franska kryssare våldsamt skurit ut danska skepp
som seglat ut från Gustavias redd. Bakgrunden till hans avsked stod
att finna i den svenska kolonialpolitikens pragmatiska politiska och
ekonomiska intressen. Man kunde inte, ansågs det, riskera ett försämrat
förhållande gentemot Guadeloupe, som var en av den svenska kolonins
viktigaste knutpunkter i den karibiska handeln.5
Emellertid skrev Norderling själv före sitt avsked att han inte klandrade
guvernören för den rådande situationen. Guvernör Bagge, menade han,
var ”i hjärta och själ engelsman,” var van vid engelska seder, var gift med
en engelska och vantrivdes ”med fransoser” eftersom han inte kunde
språket, och var skeptisk till revolutionärernas ”extravaganta politiq.”
Hans presumtiva franskvänlighet var egentligen, menade Norderling,
ingenting annat än ett pinsamt beroendeförhållande till Victor Hugues,
överbefälhavaren på Guadeloupe. Detta kom sig av att ett skepp som Bagge
var delägare i hade blivit kapat av britter utanför Guadeloupe. Därtill kom
den olägenheten att svenska officerare och kolonialtjänstemän från S:t
Barthélemy hade befunnits vara ombord på samma skepp tillsammans
med franska soldater. Denna affär förklaras av att en av de svenska
officerarna, den svenske platsmajoren Aaron 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 Norderling gravt de
främsta ledmotiven i den svenska kolonialpolitiken: neutraliteten och
opartiskheten.6

opponerade sig mot guvernör Johan Norderling och som han skrev om i
sina rapporter till Stockholm. Norderling hade långt efter sin första tur
till ön som domare utsänts tillbaka till ön under 1820-talet, denna gång
för att bekläda guvernörens ämbete, vilket han gjorde nästan intill sin
död 1828. ”Ligan” fick sitt namn av Norderling, och berodde säkerligen
på den spända relationen mellan honom själv och kolonins hovpredikant
Fredrik Adolf Lönner. Lönner var regelbundet guvernörens främsta
motståndare i de flesta allmänna frågor, och Lönner hade ett visst stöd
i sin sak från en liten samling svenskar och naturaliserade köpmän.
Guvernörens motståndsmän korresponderade flitigt med hovkanslern i
Stockholm, som vid denna tid var ansvarig för rikets kolonialärenden. I
dessa rapporter översändes beskyllningar mot guvernören, som ofta gick
ut på att denne uppträdde ovänligt mot de viktiga handelskontakterna
från Nordamerika och mottog pirater i hamnen, det vill säga kapare som
utrustats i de nyligen utlysta sydamerikanska republikerna. Efter ett antal
föreställningar till Stockholm lyckades guvernören få honom hemskickad.
Synbarligen glad över att blivit kvitt ”jesuiten” skrev Norderling att Lönner
gott kunde få ett ”bondpastorat” när han väl kommit hem till Sverige,
men konstaterade att ”i Stockholm duger han ej.”7

7 Ernst Ekman, ’A Swedish Career in the Tropics: Johan Norderling (1760–
1828),’ Swedish Pioneer Historical Society 15, nr. 1 (1964): 6–20; Erik Olof
Högström, S:t Barthélemy under svenskt välde (Uppsala 1888), 44–45, 67–68;
Johan Norderlings rapport, augusti 1822, SBS 8 A, RA; För S:t Barthélemys
kontakter med ”pirater,” det vill säga kapare från de sydamerikanska
republikerna, se till exempel Sven Ola Swärd, Latinamerika i svensk politik
under 1810- och 20-talen (Uppsala 1949), 226; och Carlos Vidales, ’S:t
Barthélemy: en svensk koloni i frihetskämparnas tjänst (1810–30),’ i Sverige –
Latinamerika. Förbindelser och samarbete (Stockholm 1992), 25–33.

Den känsliga balansgången på neutralitetens lina präglade den svenska
koloniala närvaron i regionen, men den kan knappast tillskrivas alla
missförhållanden. Personliga aversioner och det faktum att ett flertal
svenska aktörer spelade under täcket med lokala intressenter av skiljande
politisk färg var inte avgörande. Den ständigt närvarande källan till
trätomål stod att finna i förhållandet mellan guvernören och domaren.
När guvernör Hans Hindric Ankarheim utnämndes till sin post och
anlände till kolonin 1801 slogs han av ett lokalt maktförhållande som han
menade låg till merparten i domarens händer. Ankarheim upplevde att
domaren Anders Bergstedt, som tidigare endast varit en av kompaniets
betjänter och saknade en formell juridisk utbildning, överträdde sina
befogenheter. Bergstedt agerade nämligen enligt det rådande reglementet

5 Ingegerd Hildebrand, Den svenska kolonin S:t Barthélemy och västindiska
kompaniet fram till 1796 (Lund 1951), 283; SVIK:s protokoll, 21 juli 1797,
Handel och sjöfart, vol. 156; Norderling till SVIK, 28 maj 1797, Handel och
sjöfart, vol. 169, RA; Guvernör af Trolles rapport, 27 maj 1797, SBS 1B:2;RA.
6 Norderling till SVIK, 30 juni 1796, Handel och sjöfart, vol. 169, RA; Anne
Pérotin-Dumon, ’Témoignages sur la Guadeloupe en 1794,’ Bulletin de la
Societé d’histoire de la Guadeloupe, nr. 47 (1981), 17–20.
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I Erik Högströms avhandling från slutet av 1800-talet lämnas också
generöst med utrymme åt de beska relationerna mellan svenskarna på
ön. ”Afund, rangstrider och etikettsfrågor födde af sig oupphörliga strider
mellan de i domstolen sittande embetsmännen,” skriver Högström, som
också beskriver klickbildningen mellan de små blandade grupperna
bland öns tjänstemän. Bland annat den ”heliga liga” i konseljen som
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både som ordförande för domstolen, kallad justitiekonseljen, samtidigt
som han var notarius publicus. Missförhållanden mellan guvernör och
domare beskrevs ibland som härrörande från en naturlig ”jalouisie
mellan civila och militära män,” men det är uppenbart att kolonins
reglemente var upptecknat på ett sätt som bäddade för konflikter mellan
dessa. Ankarheim hade rätt i att kolonins reglemente gav justitiarien
stora maktbefogenheter. Rollen som notarie medförde att han var den
lokala åklagaren och hade ensam befogenhet att anhängiggöra fall till
domstolens sammanträden. Domarens röst var också särskilt tongivande
då han ofta satt som enda rättslärd (i vissa fall) i en domstol där hälften av
ledamöterna var naturaliserade köpmän, som kunde ytterst lite svenska
och kände ännu mindre till den svenska lagstiftningen som de facto rådde
på ön. I detta förhållande fick de svenska ledamöterna, vilka under de
första åren var identiska med västindiska kompaniets representanter,
nästan alltid en vågmästarroll i avdömda fall.8
Ledan vid det koloniala livet?
Ankarheim och Bergstedt var sin missämja till trots de längst sittande
svenska ämbetsmännen på ön, då Ankarheim innehade sin post 1801–12
medan Bergstedt innehade sin domartjänst från 1797 till 1810, året
då han blev deporterad från kolonin. Den senare händelsen ska vi
återkomma till senare. Ankarheims olyckliga historia på ön började då
han 57 år gammal anlände till ön den 17 januari 1801, bara för att sju
veckor senare överlämna befälet åt en brittisk expeditionsstyrka utan
strid, i kölvattnet av den konflikt som sprungit ur skapandet av det andra
väpnade neutralitetsförbundet mellan Sverige, Danmark och Ryssland.
De danska öarna sveptes även med i samma konflikt och ockuperades
vid samma tidpunkt av britterna. Ankarheim hade påtagliga bekymmer
som befälhavare på ön, såväl administrativt som militärt.9

8 Fredrik Thomasson, ’32 piskrapp vid quatre piquets: svensk rättvisa
och slavlagar på Saint Barthélemy,’ Historielärarnas årsskrift (2013), 7–29;
Birger Wedberg, ’Lag och rätt på S:t Barthélemy,’ Tärningskast om liv och död:
rättshistoriska skisser. (Stockholm 1935), 63–104; Han Jordaan & Victor
Wilson, ’The Eighteenth-century Danish, Dutch and Swedish Free Ports in the
Northeastern Caribbean: Continuity and Change,’ i Gert Oostindie & Jessica
V. Roitman (red.), Dutch Atlantic Connections, 1680–1800: Linking Empires,
Bridging Borders (Leiden 2013), 299–302.
9 Ankarheim till von Fersen, 30 april 1801, Hans Axel von Fersens samling,
vol. 12, Stafsundsarkivet, RA.
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Medan justitiarien satt på en regelrätt ämbetsmannapost, så höll
guvernören en befattning som kombinerade rollerna av ämbetsman
och militär befälhavare. Titeln guvernör är förhållandevis ovanlig i
Sveriges historia men är intimt förknippad med den inom svenska
riket etablerade titeln generalguvernör. Generalguvernörer inom riket
handhade främst styrelsen av de erövrade områdena under stormaktstiden.
Hertigdömet Estland styrdes länge av en guvernör, innan titeln ändrades
till generalguvernör 1673. Ledningen av provinserna runt Östersjön
samt kolonin nya Sverige hade vid deras inrättande givits åt svenska
generalguvernörer. Generalguvernörsämbetet var länge formellt oreglerat,
och innehade mera karaktären av en personlig relation mellan kung och
individuell ämbetsman. Generalguvernören, liksom guvernören på S:t
Barthélemy, hade sin personliga instruktion, och ämbetet var anpassat till
innehavaren. Generalguvernörens status berodde på hans börd, meriter
och personliga instruktion. Guvernören var inte minst den främste
representanten för den svenska kronan i kolonin. En sida av detta var
att skapa och vidmakthålla en maktrelation till den lokala befolkningen
och att i mån av möjlighet upprätthålla en form av legitimitet för den
svenska överhögheten. Detta skedde i stor grad genom att kontakten
mellan guvernör och befolkning ritualiserades i form av ceremonier och
högtidligheter. På ön materialiserade dessa oftast i form av baler och
festligheter vid kungliga högtidligheter och födelsedagar.10

Det förefaller dock som att just detta upprätthållande av legitimitet beredde
S:t Barthélemys guvernörer stora svårigheter. Den militära närvaron var
inte stor, under långa tidsräckor stationerades endast en liten smältande
garnison på uppemot 20 soldater. Denna styrka skulle åtminstone
officiellt bestrida det yttre försvaret från kanonbatterierna samt inskärpa
den inre polisordningen. Finansiellt var kolonins administration och
guvernören ofta hårt trängda när det kom till att hålla uppe fasaden.
Ankarheim skrev ofta om pengabekymmer och konstaterade i ett privat
brev till Stockholm att det var ”en positif omöjlighet för alla löntagande
tjenstemän 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 måste göra les honneurs för främmande
som ständigt kommer till Ön, så väl för Nations heder, som för handels

10 Kekke Stadin, ’Att ta territoriet i besittning. Generalguvernörerna och
maktens legitimering i provinserna,’ Scandia 73, nr. 1 (2007): 9; Anders
Florén, ’Nya roller, nya krav. Några drag i den svenska nationalstatens
formering,’ i Historisk tidskrift 4 (1987), 509.
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förmon.”Det är påfallande hur ofta guvernörerna uppvisar tecken på
tristess och meningslöshet inför sina uppgifter i officiell korrespondens
och rapportering11
Enligt den amerikanske historikern Jeffrey Auerbach kan man spåra en
genomgående tendens av missnöje i koloniala organisationer. Auerbach,
som systematiskt läst brittiska kolonialadministratörers privata tankar och
skildringar om sin verksamhet i Indien, kallar denna tendens för ”imperial
boredom.” Brittiska guvernörer och deras underlydande uppvisade enligt
honom genomgående känslor som tristess och leda. Auerbach hävdar
att historiker i flera generationer vidmakthållit en glamorös syn på
imperiebyggandet, genom att porträttera koloniala tjänstemän antingen
som heroiska äventyrare som kartlade nya territorium och bar den ”vite
mannens börda” till världens alla hörn. I nyare revisionistiska verk har
dessa omskrivits till bestialiska övervåldsmän som påtvingade sina egna
kulturellt bundna normer och värderingar på lokala stambefolkningar. Icke
desto mindre upplever Auerbach även denna senare bild som bristfällig,
eftersom den i likhet med den första felaktigt tillskriver aktörerna inom
imperiet en stor genomslagskraft och handlingsförmåga.

Verkligheten var i motsats till förväntningarna ett monotont byråkratiskt
arbete som ofta kantades av vad som av kolonialtjänstemän ansågs
vara meningslösa och tröttsamma formaliteter och ceremonier. Som en
konsekvens av allt detta utmärktes den koloniala tjänstekåren på ett
emotionellt plan av sävlighet och mycket ofta ren och skär likgiltighet
inför sina plikter. Till skillnad från den nostalgiska imperiehistoriens
hagiografier och den revisionistiska omskrivningens nidbilder överses
ofta det faktum att detta var personer som till mycket stor grad var
förpassade bakom skrivbordet, och hatade just den delen av sin tillvaro.
Det var vanligt att de brittiska kolonialtjänstemännen, precis de svenska
guvernörerna på S:t Barthélemy, regelbundet sysselsatte sig med att
skriva avskedsansökningar.13

Frihamnsstyrets svåra realpolitik
Det finns ytterst lite kunskap om bilden av kolonier i Sverige under den
tid S:t Barthélemy var svenskt, så vi vet inte så mycket om de svenska
administratörernas förväntningar, bara att de ganska snabbt vantrivdes
efter sin utresa. De militärer som ofta utnämndes till guvernörer och
huvudmän över verkade längta tillbaka till slagfälten enligt Auerbach.
Mycket riktigt hittar vi även denna tendens hos de svenska guvernörerna.
von Rosenstein, som tog efter den förste guvernören Rayalin, skrev
lidelsefullt efter att ha fått vetskap om krigsutbrottet mot Ryssland 1789
att ”kärleken till den Ära som igenom Krigs-bragder” upptog hela hans själ.
Vidare 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 klimatet
skulle göra honom ”odugelig till Krigstjenst i Norden.” von Rosensteins
rapportering ger intrycket av att han blivit strandad och åsidosatt på
en betydelselös klippa långt från den europeiska stormaktspolitikens
skeenden. 14

13 Jeffrey Auerbach, ’Imperial Boredom,’ Common Knowledge 11, nr. 2 (2005),
283–305.
14 von Rosensteins rapport, 21 oktober 1789, SBS 1B:1, RA.

På sådant sätt kan man ibland skönja något som kan liknas vid leda
och tristess, men det missnöje som man kan läsa ur de svenska
administratörernas situation i S:t Barthélemy har sist och slutligen
ganska lite att göra med sysslolöshet. I den koloniala världen var göromålen
många och svåra för vilken styrelse som helst, och det vardagliga arbetet
blev en utmaning och en påfrestning för även de mest rutinerade och
kompetenta tjänstemännen. Missnöjet verkar i stället kunna härledas ur

11 Ankarheim till von Fersen, 15 juli 1801, Hans Axel von Fersens samling,
vol. 12, Stafsundsarkivet, RA.
12 Peter Englund, ’Om missnöje och andra historiska känslor,’
Förflutenhetens landskap (Stockholm 1993), 225, 231.
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Ledan har ofta tolkats som en historiskt tidsbunden känsla. Normalt
uppges den moderna ledan ha uppstått vid mitten av 1800-talet, och
Charles Dickens roman Bleak House 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” åtminstone
hundra år tidigare. Sålunda har den artikulerade ledan i text lästs som
en reaktion mot modernitetens inbrott och de missnöjen den kunde
ge upphov till. Det har hävdats att man i den socioekonomiska och
teknologiska utvecklingen under 1800-talet kan hitta rötterna till den
moderna uppfattningen om tristess. Denna utveckling sprang upp ur
den moderna kapitalistisk ekonomi som tillskyndats till betydande del
av rikedomarna från kolonierna. I fallen som Auerbach behandlar härrör
sig denna typ av leda till det koloniala livet främst från de uppblåsta
förväntningar som imperiets funktionärer hade fört med sig hemifrån
utgående från samtidens tidningslitteratur, romaner, reseböcker, och
imperiell propaganda.12
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den stress som många svenska guvernörer och tjänstemän påtagligen fick
erfara. I den koloniala världen var även den lokala makten kringskuren av
många olika skäl. Detta var delvis en följd av den marginella roll Sverige
spelade i regionen genom sitt fotfäste på en ytterst liten klippa. Den
svenska ministern i England, von Asp, reflekterade i ett memorial från
1802 efter ockupationen att det aldrig kunde vara i ”Sweriges förmåga [...]
att med krigsstyrka mota de wåldsamheter” som kunde följa av kolonins
speciella natur. Det var fåfängt, menade han, att ”hindra Inbyggarne att
drifwa sådan handel som är förbuden å orter i nejden, eller låna deras
biträde till sådant.”15

Svenska tjänstemän var sålunda inrutade i en social gemenskap där
nationella lojaliteter och relationer inte nödvändigtvis fick förtur.
Tjänstemännen var utlämnade åt den lokala elitens godtycke, och var
beroende av deras acceptans för att vidmakthålla goda relationer inom

17 Wim Klooster, ’Inter-Imperial Smuggling in the Americas, 1600–1800,’
Soundings in Atlantic History: Latent Structures and Intellectual Currents, 1500–
1830, red. Bernard Bailyn & Patricia L. Denault (Cambridge 2009), 145–46;
Ale Pålsson, ’Our side of the Water. Political Culture and Representation in
St. Barthélemy in the early 19th century,’ opublicerad doktorsavhandling,
Stockholms universitet, 112–18; Ankarheims rapport, 24 september 1810,
Lamborn-samlingen, vol. 27, RA.

Slutspelet efter myteriet belyser i mångt och mycket även karaktären
av det svenska koloniala herraväldet. Milisen upplöstes och ett nytt
reglemente som tog vid efter 1811 minskade de valda representanternas
inflytelse i konseljen. Däremot dömdes inga av deltagarna i myteriet till
varken straff eller böter. Fahlberg dog i landsflykt 1834, medan Bergstedt

kolonin. I en frihamnskoloni där den dagliga verksamheten till stor grad
inbegrep illegal handelsverksamhet, åtminstone enligt någon utomstående
betraktares åsikt, var de styrande ofta tvungna att förbise lagstiftning
och gängse praxis i en rad hänseenden. Det som såg ut som korruption
och maktfullkomlighet var ofta en pragmatisk nödvändighet. Makthavare
som drev en styvt lagenlig linje mötte oftast svårt motstånd. Ingen enskild
händelse illustrerar detta lika bra i det svenska fallet som stadsmilisens
myteri i Gustavia 1810. Den 22:a september 1810 övertog stadsmilisen
Gustavia och lade guvernör Ankarheim i husarrest. Stadsmilisen bestod
av ett par förband ledda av officerare som var mönstrade bland kolonins
ledande handelsmän. Den omedelbara orsaken till oroligheterna var att
Ankarheim hade beordrat stadsmilisen att upplösas, eftersom han ansett
den vara oregerlig, oorganiserad och upprorisk. I bakgrunden låg däremot
många års klagomål mot den styrande makten och i brännpunkten för
detta missnöje låg justitiarien Bergstedt. Bergstedt hade varit en aktiv
domare, såväl i sitt domstolsarbete som i sin aktivitet för samhälleliga
frågor kring ekonomi och juridik. Han hade även gjort sig djupt impopulär
bland vissa utvalda handelsmän genom enskilda för dem misshagliga
domslut. I tidningspressen på närliggande öar beskrevs han närmast
som en maktfullkomlig tyrann. Den svenska militärmakten på ön var
inte på långt när tillräcklig för att stävja myteriet, eller ”resningen”
som det hette i den officiella korrespondensen. Läget lugnade sig först
efter att Bergstedt och guvernementsläkaren Samuel Fahlberg hade
förvisats från ön. Fahlberg hade nämligen ådragit sig allmänhetens hat
efter att det spridits rykten om att han beordrat artillerister vid ett av
stadens batterier att öppna eld mot staden. Den svenska soldaten vid
batteriets befäl hade dock vägrat följa ordern, och på så sätt sparat mycket
blodsspillan, hette det.17

15 Pehr Olof von Asp, ’Om Ultramarinska Besittningar, i anseende till den
nytta eller skada som, för en Europeisk Magt af 2ra eller 3je ordningen, kan af
dem härröra,’ F812g, vol. 7 Pehr Olof von Asps handskrifter, UUB.
16 Den engelska termen som jag översatt är ”empire without dominion.” Se
Neville Hall, Slave Society in the Danish West Indies: St. Thomas, St. John, and St.
Croix (Baltimore 1992), 1–33; Bergius (1819), 123.
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Detta konstaterande belyser även en central realitet i den koloniala
världen. Makten som officiellt låg i administratörernas händer var
grovt kringskuren. I en koloni där transithandel över nationella gränser
gav kolonin själva dess existensberättigande var detta än mera ett
faktum. Den jamaicanske historikern Neville Hall, som behandlat den
snarlika situationen i danska Västindien karaktäriserade de danska
kolonierna som ”besittningar utan herravälde.” I likhet med det danska
kolonisationsprojektet som inleddes under senare delen av 1600-talet
var svenskarna vid övertaget av S:t Barthélemy tvingade att tillämpa en
inkluderande koloniseringsstrategi. Detta innebar att kolonin befolkades
av en mängd främmande européer som så småningom skulle utgöra den
lokala makteliten. Detta skapade ett system där den svenska närvaron i
frihamnskolonin var en utsatt minoritet, en förmedlare och fredsdomare
i den mån den hade möjlighet till det. Den uträkning som Sverige fann
i sin frihamn utgjordes i det undantag den gjorde från de rådande
handelssystemen i regionen genom sin handelsfrihet och neutralitet.
Bergius sammanfattade frihamnsinstitutionen kärnfullt som ”blott en
marknadsplats, som uthyres åt främmande handlande, och ingenting mer.”16
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dog utblottad i Stockholm 1825. Två år tidigare hade han dömts i Högsta
domstolen till böter för ett felaktigt domslut han presiderat över i kolonin
över tjugo år tidigare. Den djupt missnöjde Ankarheim satt kvar som
guvernör innan han ersattes av Stackelberg två år efter myteriet. Balansen
var så att säga återställd och frihamnskommersen kunde återgå till sina
vanliga banor ända tills Napoleonkrigens slut. Därefter sjönk kolonin
sakta tillbaka i den obetydliga ställning den innehaft före svenskarnas
landgång. Några enstaka fredsbrott och revolutionära resningar efter
freden i Wien bidrog till att det ekonomiska livet inte tynade bort med
en gång. I takt med att det politiska och ekonomiska läget lugnade sig
så stillnade även de tidigare så hätska relationerna mellan de svenska
ämbetsmännen.18
Detta avslöjar i sig möjligtvis bakgrunden till det instabila läget inom den
lilla kolonin. De ständiga oegentligheterna och stridigheterna berodde
inte enbart på temperamentet hos enskilda kverulanter och personliga
relationer som var pressade av motsatta politiska övertygelser. Det
utbredda missnöjet föddes av den svåra position som frihamnskolonin
överhuvudtaget intog i den krigsdrabbade karibiska regionen. Svenska
koloniala ämbetsmän levde och arbetade jämnt och ständigt under en
oerhörd stress frambringad såväl av styrandet av den lokala befolkningen
som de diplomatiska relationerna med de omkringliggande kolonierna. De
intensiva perioderna avlöstes i bästa fall av en händelsefattig monotoni
vid skrivbordet, långt fjärmad från bekanta förhållanden i ett hemland
som sällan stod i kontakt med sin isolerade koloni. Det förväntades
däremot av tjänstemännen 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 ekonomiska öppningar
Riket Alger enligt Carl Reftelius

Emil Kaukonen

År 1729 undertecknades ett fredsavtal mellan Alger och Sverige med
syftet att möjliggöra svensk sjöfart i Medelhavsområdet utan hot från den
algeriska kaparflottan som dittills, jämte de marockanska, tunisiska och
tripolitanska dito, hade kapat svenska fartyg och förslavat besättningarna
på dem som en del av den guerre de course, eller kaparverksamhet, som
utgjorde det rådande tillståndet i Medelhavsområdet.1 För att uppfylla
sin del av avtalet och bevaka sina egna intressen behövde de svenska
myndigheterna representanter på ort och ställe, vilket ledde till att
ett svenskt konsulat snart upprättades i Alger. Den första svenska
konsuln i Alger blev den skotske handelsmannen George Logie, som även
representerat Sverige vid fredsförhandlingarna de två staterna emellan.2
Tillika med Logie utnämndes en konsulatssekreterare, Carl Reftelius,
som antog sig uppgiften 23.5.1730 och avreste från Alger 14.3.1732.3

Efter sin anställning som konsulatssekreterare i Alger skrev Reftelius en
historik och beskrivning av Alger som publicerades i två band åren 1737
och 1739. Verket fick titeln Historisk och politisk beskrifning öfver riket och
staden Algier ifrån år 1516 til och med år 1732 och var indelad i två delar:
Den första delen om riket i gemen4 och Den andra delen om staden i synerhet.5
I min framställning ämnar 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 Östlund, Saltets pris: svenska slavar i Nordafrika och handeln i
Medelhavet 1650–1770 (Lund 2014), 18–20.
2 Leos Müller, Consuls, corsairs, and commerce: the Swedish consular service
and long-distance shipping, 1720–1815, Studia historica Upsaliensia (Uppsala
2004), 58, 60.
3 Johan Axel Almquist, Kommerskollegium och riksens ständers
manufakturkontor samt konsulsstaten: administrativa och biografiska anteckningar
(Stockholm 1912–15), 387.
4 Carl Reftelius, Historisk och politisk beskrifning, öfwer riket och staden Algier,
ifrån år 1516 til och med år 1732: Den första delen om riket i gemen (Stockholm
1737).
5 Carl Reftelius, Historisk och politisk beskrifning, öfwer riket och staden
Algier, ifrån år 1516 til och med år 1732: Den andra delen om staden i synerhet
(Stockholm 1739).
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baserat på Reftelius egna upplevelser är det ingen personlig memoar,
utan resultatet skulle uttryckligen komma kommande generationer till
nytta. I förordet skriver han att verket skrivits som en grund för vidare
och mer specifika undersökningar, ”til at litet bana vägen för dem, hwilka
hafwa mera insikt och äga tilförlåteligare kundskap, at sätta detta mörka
Landet uti et klarare lius.”6 I och med att Reftelius utgår från tidigare
europeiska beskrivningar av området inverkar dessa, liksom hans egna
upplevelser, på de ämnen som han behandlar.

Schmeitzel.11 Själva tvåbandsverket om Alger har fått en del vetenskaplig
uppmärksamhet under det senaste årtiondet. I sin monografi Saltets pris,
publicerad 2014, presenterar och analyserar Joachim Östlund verket med
fokus på Reftelius åsikter och insikter om den algeriska slavhandeln
och kaparverksamheten. Östlund koncentrerar sig främst på Reftelius
beskrivning av slavekonomin, slavarnas vardag och den makthavande
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

11 Johann Gottfried Mittag & Martin Schmeitzel, Konung Gustaf Adolph,
den storas, lefwerne och bedrifter, utur de bästa efterrättelser tilsammans dragne
af Johan Gottfried Mittag, tillika med herr Martin Schmeitzels företal angående
tyska riks- ständernas och besynnerligen protestanternas skyldighet emot kronan
Swerige. Ifrån tyskan på Swenska öfwersatt (Stockholm 1749).
12 Östlund (2014), 267–275.
13 Ann Thomson, Barbary and Enlightenment: European Attitudes towards the
Maghreb in the 18th century (Leiden 1987).

Till skillnad från den samtida svenska konsuln i Alger, George Logie,
har Carl Reftelius hittills inte undersökts som diplomatisk, politisk
eller ekonomisk aktör.7 Hans tvåbandsverk om Alger, 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 mer
biografiska studier har gjorts om Reftelius kan vara att han inte har
upptagits i något av Sveriges biografiska lexika. Han omnämns inte
heller i kapitlet om det svenska fredsverket med Alger i amiral Johan
Henrik Kreügers historik Sveriges förhållanden till Barbaresk staterna i
Afrika.9 Det som går att utreda är att Carl Reftelius var gift med Hedvig
Emerentia Reftelius (née Ström) och att de tillsammans fick en dotter,
Justina Catharina, som föddes år 1737 och gifte in sig i adelsätten af
Uhr år 1765.10 Utöver den behandlade boken om Alger producerade Carl
Reftelius i litterär väg endast en översättning av en historisk översikt
över Gustav II Adolfs betydelse för de protestantiska områdena i Tyskland
av de samtida tyska historikerna Johan Gottfried Mittag och Martin

Jag vill lyfta fram Reftelius syn på kontrollerat och okontrollerat algeriskt
rum och hur det som går att läsa i Reftelius verk reflekterar samtida
europeiska uppfattningar om Nordafrika. Här tar jag avstamp i Ann
Thomsons studie Barbary and Enlightenment, i vilken Thomson undersöker
den europeiska 1700-talsintelligentians uppfattningar om Nordafrika. I
regel presenterades Nordafrika som ett mellanting, absolut inte en del av
Europa, men inte heller renodlat afrikanskt eller orientaliskt. Eftersom
Barbareskstaterna inte passade in i den samtida europeiska modellen för
samhällens utveckling från nomadiskt barbari till upplyst civilisation,
var vetenskapsmän och författare tvungna att försöka placera in dem i
existerande modeller på olika plan: statsskicket, de olika folkslagen och
det geografiska området uppvisade alla ur europeisk synvinkel tecken på
såväl barbarism som civilisation. Morerna och araberna utanför städerna
representerade det barbariska i en logik där stadsboende och arkitektur
utgjorde grunder för civilisation, men samtidigt stod den turkiska
regerande gruppen, som var koncentrerad i städernas garnisoner och
guvernörspalats, för despotism och ociviliserad grymhet.13

6 Reftelius (1737), folio 3v.
7 För forskning om Logie, se till exempel Gustaf Fryksén, The ”Omnipresent”
Consul: George Logie and Swedish entanglement along the Mediterranean maritime
frontier in the 18th century, opublicerad masteruppsats (Lund 2015). Som en
möjlig öppning i en dylik personbiografisk riktning gällande Reftelius bör
dock nämnas ett pågående projekt vid Lunds universitet för att skapa en
annoterad nyutgåva av bägge banden av Reftelius här behandlade bok.
8 Se till exempel Erik Gøbel, 'The Danish Algerian Sea Passes, 1747–1838: An
Example of Extraterritorial Production of Human Security.' i Historical Social
Research, vol. 35:4 (2010), 164–189.
9 Johan Henrik Kreüger, Sveriges förhållanden till Barbaresk staterna i Afrika
(Stockholm 1856), 225–236.
10 Gabriel Anrep, Svenska adelns ättar-taflor (Stockholm 1888), 465.
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Av intresse är att se på vilka sätt Reftelius indelar det algeriska riket i
civiliserade kontra barbariska områden och folk och huruvida denna
indelning är enhetlig med samtida vetenskapliga texter och reseberättelser.
En viktig utgångspunkt för att kontextualisera Reftelius beskrivning av
säkerhet och osäkerhet är forskning om dylika indelningar i det samtida
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Europa. Historikern Yi-Fu Tuan har beskrivit alla av människor skapade
gränsdragningar som uttryck för en fruktan för det kaos som hotar all
organiserad mänsklig verksamhet. De rummen, konkreta eller psykiska,
där de nedbrytande krafterna finns, vare sig de är mänskliga, 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 med landsbygden i kontrast till de mer
kontrollerade städerna. Detta sammanfattas väl av Tuan i hans beskrivning
av attityderna gentemot landsbygdsbefolkningen i 1700-talets Paris:
In eighteenth-century France, few urban dwellers were inclined to see
peasants as peace-loving rustics in a bucolic setting. There was little
sentimentality in that regard. Parisians indeed tended to look upon
the inhabitants of the countryside surrounding Paris as more or less
naked savages and cannibals, people who were innately nasty, brutal,
and bloody.15

Med denna åtskillnad mellan den civiliserade staden och den barbariska
landsbygden i åtanke är det intressant att ta reda på om Reftelius
presenterar liknande distinktioner i sitt verk. Vilka områden är det som
Reftelius utpekar som farliga eller skrämmande och vad är det för hot
som upplevs?
F. Robert Hunter har påpekat att den europeiska erövringen och
koloniseringen av den nordafrikanska kusten påbörjades långt innan
Förenta staternas krig mot de så kallade barbareskkaparna under
1800-talets två första årtionden samt den franska erövringen av Alger
1830. Dessa krigshandlingar har i tidigare historieskrivning fått fungera
som de inledande faserna i Nordafrikas koloniseringsprocess, men Hunter
menar att de europeiska staterna påbörjade sin erövring av området långt
tidigare. Han argumenterar för att de ekonomiska och diplomatiska
förbindelserna till Europa, som förstärktes under 1600- och 1700-talen,
utgjorde de första stegen i en längre process som skulle komma att leda
till de Osmanska lydstaternas koloniserande och sultanatet Marockos
försättande i protektoratsställning under Frankrike och Spanien. Centralt
i dessa processer var överlåtandet av utvinningsrättigheter till européer,
större fokus på agrara näringar för exportändamål, nya handelsstrukturer
som möjliggjorde utbyte med europeiska marknader och låntagande från
utlandet. Den europeiska närvaron i form av diplomatiska representanter,
14 Yi-Fu Tuan, Landscapes of Fear (Minneapolis 1980), 6–9.
15 Tuan (1980), 137.
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örlogsstyrkor och europeisk teknologi kombinerat med ovanstående
förändringar inom de nordafrikanska staterna var, enligt Hunter,
startskottet för koloniseringen.16

Begreppet ”europé,” som jag använder mig av flitigt i denna text, är inte
så entydigt som en första anblick skulle kunna antyda. Norman Davies
har diskuterat begreppen ”Europa” och ”europeisk” i en historisk kontext
och kommit fram till att en av de vanligast återkommande definitionerna
för det gemensamt europeiska, jämte olika geografiska definitioner,
är en kulturell kategorisering som bygger på den kristna traditionens
enhetlighet. Min användning av begreppet ”europé” följer den som
föddes kring sekelskiftet 1700, då tanken om ”kristenheten,” exklusive
de amerikanska kontinenterna, så småningom ersattes av ”Europa” då
ingen enhetlig kristen tro längre kunde identifieras.17 Då jag hänvisar till
européer i Nordafrika åsyftar jag alltså personer och grupper som kommer
från och i någon egenskap representerar de dåtida kristna staterna,
vare sig dessa stater är katolska eller protestantiska. Detta utesluter till
exempel personer med europeiskt ursprung som tagit värvning i den
algeriska kaparflottan, så kallade renegater, eftersom de agerade som
en del av den algeriska maktutövningen och inte som representanter för
någon europeisk stat eller något europeiskt handelskompani.

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 hwad
[honom] til pass kommit, uteslutit det [honom] intet anstådt, och

16 F. Robert Hunter, 'Rethinking Europe's conquest of North Africa and the
Middle East: the opening of the Maghreb, 1660–1814' i The Journal of North
African Studies, vol. 4:4 (1999), 1–26.
17 Norman Davies, Europe: A History (Oxford 1996), 7.
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det gamla antingen förändrat eller til de nyare tider lämpat.”18 Verket
saknar i stort sett källhänvisningar, vilket gör det svårt att avgöra
vilka delar som representerar Reftelius erfarenheter och vilka som
är hämtade från övriga författares framställningar, men samtidigt
positionerar denna enhetsframställning Reftelius som en del av en
tidigmodern europeisk intelligentia som skapar likartad och likriktad
information om Barbareskkusten. Då 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 Hunter går att skönja i
Reftelius framställning. På vilka sätt är europeiska aktörer närvarande
och hur representerar de det så kallade första öppnandet av det osmanska
Nordafrika?
Alger: ett tidigmodernt maktcentrum
Den politiska ordningen i Alger från 1500-talets slut fram till den franska
erövringen år 1830 skulle kunna beskrivas som en militär oligarki.
Makten 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 många fall var européer som
valt att konvertera till islam. Utöver denna minoritet bestod rikets
befolkning av ett mindre antal judar och (såväl fria som ofria) kristna samt
landsbygdens och bergstrakternas befolkning. De sistnämnda kallades,
18 Som en lista på de verk han använt sig av uppger Reftelius följande
(återgivna med årtalet för upplagan som han använt sig av): Description
Generale d’Afrique av Pierre D’Avity (1637); Histoire de Barbarie & de les
Corsaires av Pierre Dan (1649); Relation de la Captivité & Libertè à Alger av
Emanuel d’Aranda (1655); Description de L’Univers av Sanson d’Abbeville
(1700); Etat des Royaumes de Barbarie, Tripoli Tunis & Alger av Jean-Baptiste
de la Faye (1704); Voyage pour la Redemption des Captifs aux Royaumes d’Alger
& de Tunis, fait Anno 1720 av Louis-Anne Sevestre & Pierre-François Giffart
(1721); Histoire du Royame d’Alger av Laugier de Tassy (1725); Histoire de
l’Empire des Cherifs en Afrique av Laurent-François Prault (1733); Memoires
du Chevailer d’Arvieux av Charles-Jean-Baptiste Delespine (1735); Africa
Illustrata av Jean-Baptiste Gramaye (1622); Africani Africae av Leo Africanus
(1622); Status Imperii Turcici av Giovanni Baptista Montalbani (1634); The Al
Coran at Large av Sieur de Ryer (1718); History of Algiers av J. Morgan (1731);
A Faithfull Account of the Religion and Manners of the Mahometans av J. Pitts
(1731); Geografia av Livio Sanuto (1588); Beschreibung von Africa av O. Dapper
(1670); Schauplatz Barbarischer Schlaverey av Johann Frisch (1694). Utöver
detta nämner han att han även använder sig av vissa antika författare, men
att dessa nämns då citat från deras verk brukas i texten. Reftelius (1737),
folio 2r, 2v & 3r.
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mer eller mindre utbytbart, för morer, araber, berber med mera, och de
utgjorde en utmaning för det våldsmonopol som janitsjarkåren gjorde
anspråk på utanför städerna.19 Staten hade sedan år 1671 regerats av en
härskare med titeln dej, i de flesta fall en erfaren officerare som fått den
övriga divanens (riksrådets) stöd.20

Utöver staden Alger, dejens maktcentrum, var riket indelat i tre större
administrativa enheter eller regioner: Constantine, Mascara och
Titteri. Dessa kontrollerades av bejer, utsedda av dejen, som i sin tur
delegerade den direkta kontakten med befolkningen utanför städerna
till lokala ämbetsmän. Vissa områden, såsom bergsområdena Kabylien
och Aurès samt de numera algeriska delarna av Saharaöknen, förblev
utanför det statliga våldsmonopolet. Under 1700-talet förstärktes
landsbygdens ställning gentemot städerna i och med att de anatoliska
janitsjarrekryterna blev färre och intäkterna från kapaverksamheten
minskade i takt med reduceringen av den algeriska kaparflottan. Samtidigt
minskade den algeriska regeringens uppfattade autonomi och legitimitet i
landsbygdsbefolkningens ögon i och med avtal och handel med europeiska
stater. Avtalen och samarbetet hade dessutom medfört bättre tillgång till
eldvapen inte endast för janitsjarkåren, utan även för de grupperingar
som motsatte sig den turkiska överhetens politik och utmanade deras
legitimitet. Mot 1800-talets början ledde dessa förändringar till väpnade
motsättningar mellan städernas turkiska maktcentra och folkliga religiösa
rörelser på landsbygden, vilket vidare försvagade den algeriska regeringen
inför den franska invasionen år 1830.21

I denna politiska process steg Sverige in år 1727 i och med
fredsförhandlingarna med Alger. Svenska undersåtar och den svenska
staten hade redan tidigare, om än ofrivilligt, spelat en roll i den algeriska
utrikespolitiken och ekonomin: svenska sjömän 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 därmed försvara det svenska rikets

19 Jamil M. Abun-Nasr, A history of the Maghrib in the Islamic period
(Cambridge 1987), 163.
20 Suraiya Faroqhi, The Ottoman Empire and the World Around It (London
2005), 82–83.
21 Ira M. Lapidus, Islamic societies to the nineteenth century: a global history
(Cambridge 2012), 412–414.
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säkerhetsintressen, såväl ekonomiska som mänskliga, ville beslutsfattarna
hellre betala en regelbunden tributavgift än försöka bekämpa kaparhotet
genom dyra och ställvis opraktiska örlogskonvojer.22 Resultatet blev det
svenska konsulatet i Alger, ett nav för svenska intressens drivande genom
handel, diplomati och informationsinsamling.
Konsulerna och konsulatssekreterarna fungerade som den svenska statens
ögon och öron i den snabbt skiftande helhet som Medelhavsområdet och
den afrikanska nordkusten bildade, men de var inte endast passiva åskådare
och informatörer: de kunde också, genom sina sociala nätverk i området,
direkt påverka de övriga konsulernas och den algeriska regeringens
beslutsfattande. Samtidigt som Sverige skyddade sina egna fartyg och
undersåtar blev riket även delaktigt i det Osmanska rikets strukturer
och nätverk. En majoritet, ungefär 60–70 procent, av alla fraktfartyg
som rörde sig mellan osmanska hamnar vid mitten av 1700-talet var
europeiska. Med tanke på det svenska konsulatets betydelse för det
politiska och ekonomiska systemet i det algeriska riket har Östlund
beskrivit den franska erövringen år 1830 som slutet på hundra år av
svensk-algerisk samverkan.23

Ungefärlig karta över det algeriska riket visande städernas läge i förhållande till varandra.

Folkgrupper och handlingsmönster
Reftelius inleder sin beskrivning av riket Alger med att beskriva områdets
gränser och således ge en geografisk definition för sitt studieobjekt. De
landmärken som han utpekar är alla naturliga gränser; floderna Zhas och
Mulvia i väst som gränser till Marocko, floden Guadilbarbar som östlig
gräns mot Tunis och Atlasbergen i söder mot riket Biledulgerid.24 Det som
Reftelius presenterar som den osmanska lydstaten Algers territorium
sträcker sig alltså både i öst och i väst något längre än det nuvarande
Algeriets gränser. Reftelius följer i detta en samtida konsensus om riket
Algers utsträckning25 vilket är föga överraskande eftersom han stöder sig
på samtida facklitteratur. Med hjälp av dessa uppgifter och den franska
geografen Guillaume de l’Isles kartor, som han anser vara de exaktaste
och mest pålitliga, räknar Reftelius ut storleken av riket Alger och återger
den i diverse europeiska areal- och avståndsmått.26

24 Reftelius (1737), 1.
25 Se till exempel Thomas Salmon, Modern History: or, the Present State of All
Nations (London 1739), 70–71, 84.
26 Reftelius (1737), 1–2.
27 Reftelius (1737), 66.
28 Reftelius (1737), 70.

I de följande avsnitten vill jag lyfta fram vissa rumsliga aspekter ur Reftelius
beskrivning av det algeriska riket. Närmare bestämt är jag intresserad
av hur han presenterar relationerna mellan stadsinvånarna, främst de
turkiska garnisonerna och guvernörerna, i relation till den majoritet av
befolkningen som lever på landsbygden. Härvid är jag speciellt intresserad
av vem Reftelius anser att den faktiska makten i riket ligger hos och
varför. Samtidigt vill jag, i mån av möjlighet, presentera den europeiska
närvaron, något som säkerligen var av intresse för Reftelius arbetsgivare
med tanke på de ekonomiska och politiska möjligheter 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 Östlund (2014), 135–136.
23 Joachim Östlund, 'Kolonialism och slavhandel i Nordafrika: De svenska
konsulernas verksamhet i Alger och Tripoli 1800-1850' i Aryo Makko & Leos
Müller (red.), I främmande hamn. Den svenska och svensk-norska konsulstjänsten
1700–1985 (Malmö 2015), 110–132.
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Efter en beskrivning av Algers historiska bakgrund delar Reftelius vidare
in riket i fem provinser som tillsammans bildar hela den algeriska staten,
”et Corpus eller en Regerings kropp.”27 Dessa fem provinser är Tremesen,
Bugie, Tennes och Constantine samt själva staden Alger med omnejd.
Han skriver att makthavarna i Alger gärna vidare indelar dessa provinser
i mindre ”och giöra nästan af en liten stad strax en Province”28 för att
få sitt territorium att framstå som mäktigare än det i verkligheten är,
medan han själv anser den ovan beskrivna indelningen vara mer rimlig.
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Reftelius redogör därefter i korthet för administrationen, alltså de tre
under dejen regerande bejerna och de lokala guvernörerna som sköter den
lokala administrationen under bejerna.29 På detta följer en genomgång
av samtliga orter av intresse i riket, varefter Reftelius i tur och ordning
presenterar de folkslag som bebor området: morerna, araberna, judarna,
turkarna och de kristna. Till sist diskuterar Reftelius även befintlig
information om de religiösa sederna i det algeriska riket och islamiska
religiösa praktiker, något som faller utanför omfattningen av denna text.
Beskrivningarna av de mindre städerna och byarna följer ett enkelt mönster
där Reftelius återger ortens namn och variationer på det, historiska
detaljer av intresse (såsom ortens ålder eller påstådda grundare) samt
redogör för de typer av handelsvaror som kommer från området. Reftelius
berömmer genomgående den algeriska nyttofloran, både i mångfald
och skördarnas riklighet, då han räknar upp olika orters produkter och
exportvaror.30 Det algeriska rikets behagliga klimat, rikliga befolkning
och mångahanda nyttoväxter påpekas redan i inledningen till boken vara
goda förutsättningar för fredlig handel med andra orter. Reftelius menar
att riket Alger enkelt kunde försörja sig genom agrikultur och handel om de
makthavande så ville, men att den turkiska överheten föredrog att trygga
rikets inkomster genom kaparverksamhet och utkrävandet av fredsgåvor.31
Reftelius ansluter sig här till en vid denna tid redan etablerad europeisk
uppfattning om den algeriska regeringens prioritering av kaparverksamhet
framom handel, en prioritering som enligt europeiska tänkare var ett
uttryck för ett mindre utvecklat eller degenererat statsskick jämfört med
de samtida europeiska sjömakternas dito.32
I samma anda beskrivs orter där den osmanska lydstatens tid hade
inneburit försämringar i såväl handel som infrastruktur: städerna Biscara
och Wargala var tvungna att betala årlig tribut åt dejen i form av slavar,33
Tennes var en framgångsrik stad under den tidigare konungen i Tremesen

29 Reftelius (1737), 70.
30 Till exempel nämns fikon, mullbärsträd för silkesmaskuppfödning,
körsbär, vindruvor, oliver, honung och olika hantverksartiklar som viktiga
varor i handeln mellan bosättningarna i det algeriska riket. Reftelius (1737),
71, 87, 101–104, 111–115.
31 Reftelius (1737), folio 1r.
32 Thomson (1987), 102.
33 Varje år översänder Biscara 45 stycken ”Morianer” och Wargala 30
stycken ”svarta.” Reftelius (1737), 89.
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”in til dess altsammans förföll under det Turkiska oket”34 och i själva
staden Tremesen, som förr var en av de vackraste i hela Nordafrika, fanns
endast en bråkdel kvar av de präktiga byggnader och fästningsverk som
existerade innan staden utsattes för ”Turkarnas mångfaldige Tyranie.”35
Även transportmöjligheterna hade försämrats i och med rikets införlivande
i Osmanska rikets randområden, eftersom knappt några broar byggdes
eller underhölls över floderna inom riket. Detta medförde problem för
såväl resenärer som makthavarnas 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 simma över vattendrag.36
Den övriga befolkningen, speciellt landsbygdens morer och araber som
beskrivs som nomadiska, levde enligt Reftelius i en ständig fruktan för
den turkiska janitsjarkårens övergrepp. Morerna på landsbygden vågade
till exempel inte idka jordbruk nära orter där en stark turkisk närvaro
fanns, medan de som bodde i städerna med nöd och näppe vågade bära en
kniv i bältet: flera knivar eller farligare vapen skulle provocera överheten.37

Reftelius (1737), 101.
Reftelius (1737), 108–109.
Reftelius (1737), 120–121.
Reftelius (1737), 114, 124, 126.
Reftelius (1737), 109.
Reftelius (1737), 107, 115–116, 126–127.
På arabiska Al-Hasan bin Muhammed al-Wazzan al-Fasi.

Trots att den turkiska regeringen framstår som oönskad och tyrannisk,
har den i Reftelius framställning en stor fördel framom de morer som
han presenterar som landets rättmätiga herrar: stadsborna låg nämligen
närmare européerna i den civilisationsstege som Reftelius text ger uttryck
för. Även inom städerna anser dock Reftelius den arabiska, moriska och
judiska befolkningen vara ”mer civiliserade och ärligare än Algierinerna,”
en benämning som jag tolkar som en anspelning på de algeriska turkarna.38
Landsbygdens och de mindre bosättningarnas befolkning går däremot
klädd i enkla, osofistikerade kläder, lever i smuts och stank med stråtröveri
som enda yrkeskunskap och ”wetta aldeles intet hwad Civilité är.”39
Gällande de nomadiska och stadsboende morerna citerar Reftelius
två författare. Han lyfter fram den afrikanska 1500-talshistorikern
Leo Africanus som uttrycker en positiv syn på morernas karaktär och
beskriver dem som uppriktiga, tappra, fromma, flitiga och frikostiga.40
Detta följer Reftelius dock genast upp med att presentera en cirka 1000 år
äldre framställning, skriven av Salvianus av Marseille, i vilken morerna
kollektivt beskrivs som gudlösa, misstänksamma, grymma, okunniga,
34
35
36
37
38
39
40
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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 jämförelse 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 ickestadsboende morerna.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 med, andra
folkslag, medan de nomadiska araberna försökte upprätthålla en helt och
hållet arabisk gemenskap och inte gifta sig med utomstående, något som
Reftelius hånar som en sedan länge misslyckad ambition.42 Både morernas
och arabernas kvinnor beskrivs som undangömda och underkastade sina
män, vilket även Joachim Östlund konstaterar i sin beskrivning av verket
i Saltets pris.43 I positiv bemärkelse hyllas de algeriska kvinnornas hälsa
och fysik i jämförelse med de europeiska kvinnornas. Enligt Reftelius
är de ”intet af så klen och swag Complexion som de Europaeiska,” vilket
beror på det hårda kroppsliga arbete och de svåra väderförhållanden
som de måste uthärda.44 Även detta är dock en dyrköpt fördel, eftersom
de i Reftelius syn lever underkastade männen utan att få någon som
helst respekt.45

Reftelius (1737), 130–131.
Reftelius (1737), 135.
Östlund (2014), 271.
Reftelius (1737), 141.
Reftelius (1737), 168–169.
Reftelius (1737), 147, 154.

Det regerande skiktet, turkarna, beskrivs huvudsakligen som lättjefulla,
grymma och ointresserade av nyheter eller framsteg. De behandlar alla
andra grupper inom riket, speciellt morerna, så illa att ”de mera likna
trälar än undersåtar” och styrs så gott som helt av välbehag, egennytta
och girighet. Trots denna moraliska underlägsenhet kan det noteras
att Reftelius anser de algeriska turkarna vara ”långt behageligare och
proprare” till sitt utseende än de som bor i Konstantinopel och övriga
Anatolien.46 Den turkiska befolkningen var så gott som helt och hållet
bosatt i städerna, där även garnisonerna fanns: alla turkar i riket var
nämligen soldater. De gifte sig endast med kvinnor med lokalbefolkningen,
eftersom de turkiska kvinnorna i Anatolien ansåg dem vara odugliga
äktenskapskandidater. Trots att turkarna i regel hatade eller föraktade
41
42
43
44
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46
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alla kristna, och allra mest de gamla arvfienderna, alltså malteserna,
spanjorerna och portugiserna, kunde de ändra åsikt om de vidgade sina
vyer genom vistelser på andra orter.47

Allra sist i uppräkningen beskrivs de judiska och kristna minoriteterna
som huvudsakligen bodde i rikets städer och av dessa främst i Alger. De
kristna väljer jag att diskutera i stycket om den europeiska närvaron, men
judarnas roll i verket kan i korthet presenteras här eftersom de har en viss
relevans för den algeriska maktbalansen. Judarna beskrivs av Reftelius
som nästan genomgående föraktade och hatade, men indelade i europeiska
och inhemska judar. De algeriska judarnas levnadsvillkor och samhälleliga
ställning var långt värre än de europeiska judarnas: som utmärkande 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 hamnstäder i Medelhavsområdet, i princip samma
ställning och rättigheter som om de hade varit vilka andra europeiska
handelsmän som helst.48

Reftelius (1737), 147, 155, 158.
Reftelius (1737), 143–144, 146.
Reftelius (1737), 144–146.
Thomson (1987), 95–96.

Båda grupperna av judar representerar i Reftelius syn en stor ekonomisk och
informationsmässig resurs för den algeriska statsmakten: de hade familjeoch handelskontakter runt omkring i Europa som gav dem information
om politiska förvecklingar och förändringar på den internationella
varumarknaden. Dessutom kunde dejen beskatta de rikare judarna, som
ofta hade framgångsrika handelsföretag, då han behövde extraintäkter
för att betala någon skuld.49 På detta sätt fick turkarna, i relation till
judarna, även representera en motpol till ett typiskt kännetecken för
civilisation, nämligen rätten till privat egendom, som var en central del
i föreställningen om civilisationernas utveckling från naturtillståndet
till det samtida europeiska läget.50 Då dejerna enväldigt konfiskerade
egendom av sina undersåtar gjorde de samtidigt riket mindre civiliserat
i européernas ögon.
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Våldets dragkamp mellan städerna och landsbygden
Våldet i det algeriska riket framstår i Reftelius framställning klart som
rumsligt betingat: områden kan delas in i säkra och osäkra för olika
personer eller grupper. Den klaraste skiljelinjen i detta hänseende är
mellan det turkiska våldsmonopolets utsträckning, det vill säga från
garnisonerna och utåt, och de mer eller mindre självständiga områdena
inom riket som kontrolleras av lokalbefolkningen. Med tanke på att
Reftelius betonar turkarnas över- och egenvälde då han diskuterar
relationerna mellan dem och de övriga folkgrupperna inom riket är det
något överraskande att han lyfter fram flera exempel som visar att det
turkiska väldet ställvis vilar på en mycket svag grund och upprätthålls
endast genom ett ständigt våldshot. Parallellt med de turkiska försöken
att kontrollera riket fanns grupper som mer eller mindre lyckat utmanade
dessa ambitioner.
Utmaningen gentemot det turkiska våldsmonopolet syns klarast i
Reftelius text då man betraktar de områden som uttryckligen inte
har underkuvats av dejens styrkor. Dessa utmaningar av den turkiska
våldsapparaten skapar också en indelning i turkiskt kontrollerade, mer
eller mindre stabila rum och farligare sådana där de lokala makthavarna
(stamherrarna, rövarcheferna och så vidare) dikterar levnadsförhållanden
och uppehåller egna våldsmonopol. Från detta kan man dra en parallell
till de fruktans landskap som Tuan beskriver och städernas relation till
resten av det algeriska riket. Ett exempel på dessa fruktans landskap i
Reftelius framställning är det algeriska rikets svårintagliga bergsområden,
vars befolkning i samtida litteratur i vissa fall beskrivs som en typ av ädla
vildar. Under 1700-talet ansåg vissa franska och engelska tänkare att
bergsfolkens oberoende av och fiendskap med turkarna skulle göra dem
till européernas naturliga bundsförvanter vid en militär konflikt med
Alger, medan andra var av den åsikten att bergsfolken till sin natur var
lömska, våldsamma och på nästan alla sätt essentiellt olika européerna.51
En analys av Medelhavsområdets berg som ointagliga och därmed till en
viss grad autonoma områden möter vi även i Fernand Braudels klassiska
verk Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid. Braudel framför tesen
att bergens svårtillgänglighet i regel inneburit att de som bosatt sig där
kunnat undgå de omkringliggande rikens styre, men samtidigt saknat

51 Thomson (1987), 70, 108–109.
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möjligheter att ta till sig sociala eller tekniska innovationer.52 Reftelius
presenterar två bergsriken där lokalbefolkningen var oberoende av dejens
makt, Auraz och Labez, samt ett liknande område vid namn Cuco, där
invånarna dock var skattskyldiga åt dejen. Kabylerna, som bodde i trakten
som Reftelius kallar Auraz,53 beskriver han som krigiska och hotfulla
gentemot den omkringliggande befolkningen. De turkiska trupperna
hade ingen möjlighet att underkuva dem på grund av det stora antal
vapenföra krigare som kabylerna kunde ställa upp och de lättförsvarbara
bergspassen som skyddade deras bosättningar. Det samma gäller Labezbergens folk, som hade motsvarade väpnade styrkor och använde sig av sitt
svårintagliga läge för att uppehålla ett oroligt jämviktsläge mellan dem
och den algeriska statsmakten. Riket Cuco beskrivs på ett liknande sätt,
men detta rike hade, trots sitt goda läge och sina krigares tapperhet, slutit
ett avtal med dejen och betalade årlig skatt åt honom för att uppehålla
freden. Till skillnad från turkarna, som tidvis kunde vara grymma och
despotiska, erbjöd dock dessa bergsbor ingen som helst säkerhet eller
rättvisa åt främlingar. Enligt Reftelius visade de ingen nåd åt turkar eller
kristna som hamnade i deras våld och dödade dem i regel oberoende av
någon möjlighet till friköpning eller försoning.54

Hotet som bergsfolken utgjorde för europeiska resenärer understryks då
Reftelius beskriver staden Gigeri. Här var nämligen stadsborna beroende
av bergsbornas beskydd snarare än den turkiska militärens, eftersom
bergsfolket var självständigt och utgjorde Gigeribornas huvudsakliga
handelspartner.55 Trots att Reftelius vid flera tillfällen beskriver den
algeriska regeringens despotism med avsmak, framträder här sådana
aspekter av den som är av klar nytta ur europeisk synvinkel, nämligen
dess relativa pålitlighet och förutsägbarhet i diplomatiska ärenden.
Reftelius ger för handen att ett skeppsbrott vid kusten av detta område
var extremt olycksbådande, eftersom det innebar att man sannolikt
aldrig blev friköpt utan snarare dödad av de nomadiska morerna och
araberna. Däremot kunde man i regel räkna sig säker till livet om man
hittades av de statliga styrkorna:

52 Fernand Braudel, Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid, övers.
Ingvar Rydberg (Furulund 1997), 28–33.
53 En äldre form av namnet 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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Deremot igen, om sådane skepp, som äro i förbund med Algier, komma
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 Befälhawaren, hwarest de anlända, så framt
icke, innan en sådan (antingen intet wid hand eller afsides boende)
får tidningar om dylikt, Morerna hafwa redan plundrat fartyget, då
det är ganska swårt, at få rätt på dem, efter de fara af och an i riket.56

stadsbefolkningen var forten och soldaterna skyddande element, medan
de snarare var en utmaning och ett hot för de mer nomadiska grupperna
i riket. Till exempel i Mesila fungerade den turkiska garnisonen som ett
skydd mot de hotfulla araberna på den kringliggande landsbygden, likaså
beskyddades Meliana och Constantine av befästningsverk och garnisoner
som försäkrade dessa orters välstånd.61 Däremot nämner Reftelius att de
nomadiska morerna aldrig vågade arrendera odlingsmark där turkiska
trupper befann sig i närheten. Utgående från Reftelius beskrivning var
deras fruktan berättigad, eftersom turkarna bland annat rutinmässigt
våldförde sig på de moriska kvinnor som de mötte då de rörde sig på
landsbygden.62 Den avgörande skillnaden ur Reftelius och de europeiska
tänkarnas synvinkel var att turkarna huvudsakligen utgjorde ett hot
gentemot lokalbefolkningen och gick att göra bindande avtal med, medan
lokalbefolkningens våldsanvändning till en större grad framstod som
okontrollerbar. De algeriska turkarna må vara lata och grymma, men
till skillnad från de nomadiska grupperna presenterar Reftelius dem
inte som ett hot mot europeiska besökare eller resenärer. Städerna är
inte fullt civiliserade städer, men de är inte heller fruktans landskap likt
den algeriska landsbygden.

Européerna som utsatt minoritet och förkolonisatörer
Handel är det verksamhetsområde som är kännetecknande för de fria
européerna i Reftelius framställning. Den europeiska närvaron är således
koncentrerad till kustlinjen och även där till mycket avgränsade områden.
Reftelius påpekar att antalet kristna handelsmän är lågt. Detta beror
delvis på rikets svaga kommers, men även på att judarna har lagt beslag
på nyckelpositioner inom näringslivet och att det således inte finns många
nischer som européerna kan fylla.63 Den del av verket som är tillägnat de
kristna i det algeriska riket handlar huvudsakligen om kristna slavar och
islamiska slavhandelsprinciper.64 Trots detta dyker fria européer upp i
beskrivningar av det algeriska rikets organisering, alltid som undantag
och oftast i merkantila sammanhang.

Det krävdes inte heller svårtillgängliga bergstrakter för att grupper
utanför städerna skulle kunna utmana den turkiska militärens makt och
hota resenärer. Reftelius skriver såsom i förbifarten om en självständigt
styrd slättmark, Hanghad eller Angad, där dejens beskydd för resande
inte gällde. Om man önskade resa igenom området skulle man därför
vara försedd med ett pass utfärdat av ledaren för de nomader som bodde
i området: i annat fall blev man lätt offer för araber som ”röfwa och
plundra de emellan Fez och Tremesen resande.”57 I detta sammanhang
ersatte nomadchefens beskydd dejens beskydd med mycket liknande
förtecken: liksom de europeiska staterna måste betala för sina undersåtars
säkerhet till havs och förse dem med så kallade algeriska sjöpass,58 måste
undersåtarna själva betala för att ta sig igenom ett område som endast
formellt verkade tillhöra det algeriska riket.
Som vi tidigare konstaterat hörde en uppfattning om landsbygden som
en våldsam och primitiv plats mer eller mindre till det normala inom
1700-talets europeiska diskussioner kring civilisation. Detta reflekteras
även i den betoning av städer och deras verksamhet, huvudsakligen handel
och fungerande, effektiv rättsskipning, som markörer av civilisation som
går att märka i såväl Reftelius som andra samtida författares texter.59
Detta till trots är Reftelius framställning inte enkelspårig på denna
punkt: turkarna, som kontrollerade och bebodde städerna, utpekas som
de mest essentiellt grymma och brutala, medan morerna och araberna
som helhet snarare framstår som berättigat hämndlystna för sitt förlorade
hemlands skull.60
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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 Alger, se
Östlund (2014), 271–275.

Den kända genuesiska handelsfamiljen Lomellini rapporteras ha en
befästning och en korallfiskehamn på ön Tabarca. Detta är dock inte något

Reftelius (1737), 87.
Reftelius (1737), 104.
Östlund (2014), 41.
Thomson (1987), 100–102.
Reftelius (1737), 131–132.

De turkiska garnisonerna framträder i Reftelius text som markörer för
både säkerhet och våldshot för lokalbefolkningen. För den fast bosatta
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som de skulle kunna tvinga fram genom egen militär eller ekonomisk makt:
tribut betalas till både Alger och Tunis för rätten att idka korallfiske och
-handel. Som exempel på europeiska bosättningar som inte anpassade sig
till de algeriska maktförhållanden eller tilläts kvarbli, nämner Reftelius
ruinerna av en bosättning vid namn Succaicada, där genuesiska köpmän
tidigare haft en befäst handelsplats, samt staden Gigeri, där det franska
handelskompaniet bortdrevs av lokalbefolkningen som hade den militära
makten i området.65
Det till synes mest framgångsrika europeiska handelsföretaget som
Reftelius beskriver är det franska handelskompaniet, Compagnie Royal
du Cap Negre, som upprätthöll en korallfiskepost i staden Calle med av
dejen utdelad monopol på all export av algeriska produkter från den
östra delen av den algeriska kusten till Frankrike. I och med handels- och
försörjningsmöjligheterna hade den franska befolkningen i Calle vuxit till
över 400 personer. Denna bestående bosättning och handelsverksamhet
var dock möjlig endast med dejens uttryckliga tillstånd och beskydd, något
som gjorde sig påmint i handelsutpostens turbulenta och våldsamma
förflutna: bosättningen hade nämligen helt utplånats vid ett tidigare
fredsbrott mellan Alger och Frankrike. Vid detta tillfälle hade de 600
franska undersåtar som då bebodde platsen förslavats av dejen.66
Dejen och den turkiska statsmakten var inte heller den enda maktfaktorn
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. Under den tidigare perioden hade
överenskommelser gjorts med de tidigare nämnda bergsfolkens ledare
för att européer skulle få bosätta sig och handla med lokalbefolkningen.
Sedan staden kom under statsmaktens kontroll hade det franska
handelskompaniet haft en agent på plats för att fortsätta med samma
verksamhet.67 Reftelius går inte in på detaljerna kring samarbetets och
handelsrättigheternas villkor, men av allt att döma var detta ett exempel
på de fördelaktiga handelsförhållanden som Frankrike (och även England)
åstadkom i Nordafrika genom sina fredsavtal med Tunis, Alger och
Tripoli. I det område som kontrollerades av Tunis lyckades Compagnie
Royal du Cap Negre med att upprätta ett system där representanter för
handelskompaniet köpte upp landsbygdssamhällens skördar ett år i förväg
65 Reftelius (1737), 80–81, 88–89.
66 Reftelius (1737), 75–79.
67 Reftelius (1737), 90.
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och skapade på så sätt ett fortlöpande beroendeförhållande.68 Exemplen
kommer förvisso inte från det algeriska riket, utan från det närliggande
tunisiska, men sannolikheten är stor att liknande överenskommelser
gjordes även med algeriska lokalsamhällen.

Det väsentliga i dessa exempel av europeisk närvaro är att européerna,
i detta fall fransmännen och genueserna, tilläts uppehålla en närvaro i
området och förstärka drivandet av europeiska ekonomiska intressen inom
det algeriska riket. Om man följer Hunters schema för den nordafrikanska
kolonialiseringens försteg passar den franska och genuesiska verksamheten
väl in på hans utgångspunkter: europeiska representanter fanns på plats,
skapade nya handelsstrukturer och öppnade de algeriska marknaderna
till Europa på sina egna villkor. Detta var inte något som de kunde göra
som dem behagade, men de makthavande dejerna tillät olika europeiska
aktörer göra dessa förändringar i det algeriska ekonomiska systemet
under 1700-talet.

Avslutande reflektioner
I denna text har jag, utgående från två teoretiska utgångspunkter, beskrivit
och analyserat en samtida källa om 1700-talets Alger, det första bandet
av konsulatssekreteraren Carl Reftelius tvåbandsverk Historisk och politisk
beskrifning, öfwer riket och staden Algier, ifrån år 1516 til och med år 1732.
Den första av utgångspunkterna är de säkra och osäkra, civiliserade och
ociviliserade rummen i det algeriska riket ur ett europeiskt perspektiv,
medan den andra är det så kallade europeiska öppnandet av Nordafrika
under 1700-talet, huvudsakligen i formen av europeisk handelsintegration
som ett förspel till koloniseringen som ägde rum under 1800-talet.

Det råder ingen tvekan om att den algeriska statens våldsmonopol inte
var ett system som Reftelius eller andra samtida europeiska tänkare
skulle ha haft fullt förtroende för. Trots att den etniskt turkiska militären
kontrollerade städerna och deras omedelbara omnejd, framstår flera
områden i Reftelius beskrivning som självständiga tack vare deras militära
kapacitet. Detta skapade områden präglade av osäkerhet och fruktan
för såväl den turkiska överheten, som oroade sig för nomaders anfall
gentemot deras maktstruktur, som även för europeiska besökare som
reste utanför Alger och de andra större städerna. Samtidigt förknippas
denna osäkerhet implicit med en lägre grad av civilisation än den samtidigt
rådande europeiska, eftersom landsbygdens våld personifieras i den
68 Hunter (1999), 6–8.
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blodtörstiga och hatfyllda nomaden. Som helhet kan Reftelius Nordafrika
beskrivas som ett antal kontrollerade, till en viss grad civiliserade städer
som belägras av ett land och en befolkning som är hotfull och motvilligt
underkastad.

Reftelius beskrivning av Alger skrevs under en tid då Barbareskstaterna
fortfarande utgjorde ett reellt hot gentemot svensk och övrig europeisk
sjöfart i Medelhavsområdet. Även då fredsavtal var i kraft med
Barbareskstaterna var Nordafrikas kust ett potentiellt hotfullt område
för svenska sjöfarare, ett slags fruktans landskap där en trygg och bekant
ordning inte var rådande. Det var dock inte en homogen och alltigenom
ogenomtränglig farozon: möjligheter till ekonomisk framgång lockade
européer till att bosätta sig i området med varierande utgång. För Reftelius,
som hade vistats i landet i knappa två år, verkar det upplevda hotet
ha befunnit sig mellan sådana rum som kontrollerades av turkar eller
européer. I en situation där avtal kunde ingås med dejen och hans regering,
och hotet av slaveri i den algeriska kaparflottan därmed kunde skingras,
blev fruktans landskap de isolerade och avlägsna områden dit varken
turkarnas eller européernas makt sträckte sig: landsvägarna, kusternas
skeppsbrottshotande grund och de självständiga och svårtillgängliga
bergen.
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”We want Educated Fantis, not europeanised natives”
Euroafrikaner i Guldkustens urbana rum

Patrik Hettula

I could not but admire the vastness and the barbarous splendour of
the houses, built by resident in the days before steamers, when men
expended hundreds, whereas they now grudge a "flimsy." They reminded
me of Richard Lander's description of Mr. Hutchinson's style of living at
Annamaboo, --"His silken banners, his turreted castle, and his devoted
vassals recalling, the manners and way of life of an old English baron."
One stone pile, "Gothic Hall," built by Mr. Hutton would be considered
a handsome residence even near London. The two stags on the columns
flanking the gate, and wearing crowns around their necks, are in the
style of a certain tall house near Rotten Row, in the palmy days of
those honoured animals.1

Denna beskrivning av de brittiska kvarteren i Cape Coast på brittiska
Guldkusten gavs av den berömda viktorianska upptäcktsresanden och
författaren Sir Richard Burton i slutet av 1850-talet. På hans promenad
genom staden iakttog han det som jag kallar för det euroafrikanska urbana
rummet. Ett hybridiserat rum med inneboende maktmanifestationer
som utvecklats parallellt med kolonins ambivalenta förhållande till de
olika maktparterna.

Uppkomsten av ett samhälle
Personerna Hutchinson och Hutton som Burton omnämner var inte
typiska britter bosatta på Guldkusten i Afrika, utan medlemmar av ett
hybridiserat samhälle som hade uppkommit som resultat av sekellånga
kontakter mellan européer och afrikaner. Redan när de inledande
handelskontakterna etablerades mellan dessa parter utbyttes mer än bara
varor och handslag. Bland annat danska och holländska män uppmuntrades
att ingå cassare-äktenskap med lokala kvinnor.2 Pernille Ipsen hävdar
att denna strategi gynnade båda parterna eftersom kvinnorna kunde
fortsätta leva relativt oförändrat i sina barndomshem och idka egen handel
(vilket var en vanligt förekommande biinkomst för kvinnorna). Männen
å sin sida fick en partner som underrättade dem om lokala traditioner,

1 Richard Francis Burton, Wanderings in Est Africa from Liverpool ti Fernando
Po (London 1863), 93.
2 Cassare eller casarre kommer från det portugisiska ordet casar och betyder
giftermål. Det användes av portugiserna som benämning för de tillfälliga
giftermålen som knöts mellan européer och afrikaner.
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hjälpte till med mat och hushåll samt bidrog till att upprätthålla goda
handelskontakter. Den stora dödligheten på kusten ledde även till att
männen sökte sig till kvinnorna för tröst och omsorg när sjukdomar bröt
ut. Casarre-äktenskapet blev således en försäkring för europeiska män
och garanterade att Guldkustkontakterna kunde upprätthållas trots det
långa avståndet mellan handelsnoderna.3

västafrikanska folk. Jag hävdar att de hade ett stort symboliskt kapital6
och inflytande i skapandet av det urbana rummet i Guldkuststäder.

Accra och Cape Coast var under den brittiska kolonialtiden starkt
påverkade av en växande brittisk närvaro och tilltagande imperialistisk
kolonialpolitik.7 Städerna hade ändå upplevt decennier av relativt fri
samvaro mellan européer och afrikaner, vilket också avspeglades genom
de olika kulturella inriktningarna och stilarna som gick att finna i
arkitekturen och det urbana utseendet. Jag kommer att göra en kort
utredning av den euroafrikanska sociala sammansättningen för att
sedan beskriva de euroafrikanska rummen i Guldkuststäderna. Det som
kommer att framstå som någon form av röd tråd i min framläggning
är hur hybriditet uttrycktes och användes av euroafrikanerna som en
dynamisk makt med vilken de kunde orientera sig ut ur svåra och konstant
föränderliga förhållanden på Guldkusten.

6 Symboliskt kapital hänvisar till Bourdieus begrepp symbolic capital, som
han beskriver som en del av en anhopning av kapitalformer hos speciellt
framstående personer i ett samhälle: ”[---] the accumulation of economic
capital merges with the accumulation of symbolic capital, that is, with the
acquisition of a reputation for competence and an image 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
with the established (moral) order to which they make daily contributions, of
which their political positions and actions, or the declarations of the national
medical association, are only the most visible form.” Se Pierre Bourdieu,
Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (Cambridge 1984), 291.
7 Britterna grundade kolonin 1874, men redan 1844 undertecknades ett
traktat med lokala afrikanska hövdingar på Guldkusten som gav britterna
befogenheter och jurisdiktionsrätt gentemot att de garanterade hövdingarna
sitt beskydd. Se David Kimble, A Political History of Ghana 1850–1928 (Oxford
1963), 194.
8 Adu Boahen, Mfantsipim and the making of Ghana (Accra 1996), 61.

Flera generationer av ättlingar föddes inom Cassare-äktenskap och dessa
är i fokus i min undersökning. Avkomlingarna, som det hänvisas till i äldre
källor, brukade kallas för mulatter och omhändertogs ofta av européerna,
som verkade visa ett visst intresse för barnens framtid. Nørregård skriver
att danskarna inte ville se mulattbarnen leva precis som "the natives.”
Därför inrättade de en skola för dem vid fortet Christiansborg 1722.4
Dessutom uppkom ett system bland både holländare och danskar där
man betalade en summa till en mulattkassa för att försörja de barn som
stannade kvar på kusten när det var dags för fäderna att återvända till
Europa.5 Mulatterna ökade i antal under flera generationer och skapade
egna samhällen längs Guldkusten. Eftersom många ärvt sina europeiska
fäders handelshus och fått en högre, europeisk utbildning utvecklades
en euroafrikansk utbildad elit eller borgararistokrati. Denna elit var
som grupp en iögonfallande aktör i relationerna mellan européer och

3 Pernille Ipsen, Daughters of the Trade: Atlantic Slavers and Interracial
Marriage on the Gold Coast (Philadelphia 2015), 22–24; Georg Nørregård,
Danish Settlements in West Africa 1658–1850 (Boston 1966), 166.
4 Edward Carstensen, Closing the Books. Governor Edward Carstensen on
Danish Guinea 1842–50, Tove Storsveen (red.) (Accra 2010), 36; Nørregård
(1966), 167.
5 Natalie Everts, ’Incorporating Euro-Africans in Akan lineages and a
modest development towards a Euro-African identity in eighteen century
Elmina’ i Transactions of the Historical Society of Ghana New Series, nr. 14
(2012), 92; Christopher R. DeCorse, ’Culture contact, continuity, and change
on the Gold Coast, AD 1400–1900’ i The African Archeological Review 10 (1992),
173; Nørregård (1966), 167.
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Vem kunde identifiera sig som euroafrikan?
Den ghanesiska historieskrivningen har i stort sätt förbisett
euroafrikanernas stora betydelse för Guldkusten. Historikernas fokus
på den nationalistiska rörelsen efter andra världskriget har lett till att de
mer eller mindre har missat 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 "Gone Fantee.”8 Rörelsens budskap var
att Guldkusten hade förvandlats till en koloni av historie-, kultur-, och
traditionsberövade invånare som efterapade britter utan att för den delen
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bli betraktade som värdiga brittiska medborgare. Motreaktionen, såsom
den representerades av rörelsen, strävade efter ett återupptagande av
och återgång till ett tidigare afrikanskt samhällstillstånd. I praktiken
betydde detta att brittiska influenser skulle överges och ersättas av
afrikanska. De ledande personerna bakom denna rörelse hörde till den
euroafrikanska eliten.9
Innan denna vändning kom hade befolkningen på Guldkusten,
representerade här främst av euroafrikanerna, anammat europeiska
varor, kläder och mode. De hade fascinerat sig av europeisk teater,
musik och sport samt följt med nyheterna som följde med skeppen från
västvärlden. De 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 möjlighet att resa till
Europa. Resornas mål var främst att ge dem en utbildning, men under
vistelserna fick de också personligen erfara allt det som bara existerade i
fantasier hos dem som stannade på Guldkusten. 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. De euroafrikanska personerna urskiljde sig därför märkbart
från den övriga befolkningen på Guldkusten.10
Ipsen har tolkat att de danskafrikanska individerna under slaveritiden ville
utmärka sig genom europeiska kläder, smycken och andra symboler i syfte
att särskilja sig från de afrikaner som kunde förslavas. Detta påstående
verkar vara en tolkning som inte baserar sig på direkta källor, utan mera
på forskarens egna antaganden. En kritik mot detta påstående är att de
euroafrikanska individerna inte behövde göra sådana ansträngningar
för att gardera sig mot slavkapare. Ipsen nämner själv ett fall där en
mulattpojke till en kvinnlig fortslav på det danska fortet Christiansborg
blev befriad från slaveriet:

ordered to be a slave.11

Den här incidenten (daterad till 1770) pekar enligt mig på ett slaverisamhälle
där euroafrikanerna särskiljde sig från övriga afrikaner tack vare sin
hudfärg eller etniska blandning. Europeiska markörer, till exempel som
kläder och bruksvaror, räddade inte mulattpojken från ett öde som fortslav
– det var hans utseende och härkomst som gjorde det. Det ansågs helt
enkelt omoraliskt och okristet att låta ett sådant barn bli upphandlat på
slavmarknaden. Natalie Everts hävdar också att holländare per praxis
avstod från att sälja barn med europeiskt blod över Atlanten.12 Min
tes är alltså att hudfärgen och den europeiska familjekopplingen sågs
som en tillräcklig garanti för att undvika hotet att bli såld som slav på
slavmarknaden. Däremot kan euroafrikanernas försök att utmärka sig i
samhället ses som ett sätt att etablera sig inom den sociala hierarkin. Ett
mulattbarn till en fortslav utan släktskap i den närliggande byn kunde
nämligen fortsätta leva i en underordnad position till lokalsamhället. Till
exempel i den holländska garnisonen vid Elmina år 1773 var majoriteten
av soldaterna euroafrikaner "who had a remarkably low social status
in town."13 Everts menar att detta avspeglar den stora betydelsen som
blodsband i lokalsamhället hade för sociala positioner åtminstone fram
till början av 1800-talet.

11 Pernille Ipsen, ’’The Christened Mulatresses’: Euro-African Families in a
Slave-Trading Town,’ i The William and Mary Quarterly 70, nr. 2 (2013), 385.
12 Everts (2012), 92 se not 38.
13 Everts (2012), 91.
14 Adu Boahen, Ghana: evolution and change in the nineteenth and twentieth
centuries (London 1975), 91.

Avskaffandet av slaveriet på Guldkusten började med danskarnas
förordning 1803, sedan britternas 1807 och till sist holländarnas
1814. Det dröjde ändå fram till cirka 1860-talet innan det inhemska
slaveriet ebbade ut. Avskaffandet innebar också en stor vändpunkt
för sociala strukturer på Guldkusten. Den dominerande handeln med
slavar ersattes med varuprodukter, vilket skapade stora ekonomiska
möjligheter för euroafrikaner som ärvt handelshus grundade av sina
europeiska stamfäder.14 Där det tidigare varit européer som ansvarat för
att förse sina mulattbarn och deras familjer med medel som placerade
dem i välbärgade positioner i Guldkustsamhället, så kunde nu allt
fler euroafrikanska familjer förse sig själva med dessa medel under
1800-talet. Den förmögenhet som förvärvades i början av 1800-talet
började placeras strategiskt inom familjerna för att stärka en social

9 Boahen (1996) nämner tre viktiga euroafrikaner som upphovsmän till
rörelsen, nämligen W.E. Pietersen, J.P. Brown och John Mensah Sarbah, s. 61.
10 Iakttagelser om euroafrikanerna som en distinkt grupp på Guldkusten
gjordes i flera samtida reseberättelser, t.ex. Römer, Reliable Account of the
Coast of Guinea, 56–58, 185; Monrad, A Description of the Guinea Coast and its
Inhabitants (1805–1809), 183.
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[The] said mulatto boy child, though he is born by a slave, will be free
from being a company slave, since he, who is a mulatto and consequently
should be incorporated in the Christian congregation, cannot be
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särställning. Robert Hutchison är ett exempel på en sådan person som i
mitten av 1800-talet hade lyckats positionera sig i Guldkustsamhällets
aristokrati tack vare sin familjehistoria. Hans far William var en skotte
som hade arbetat som brittisk officer och senare som handelsman
på Guldkusten. Robert utbildade sig i Storbritannien, återvände till
Guldkusten på 1840-talet och bedrev sedan framgångsrik handel med
palmolja. På 1850-talet var han en anmärkningsvärd man i Cape Coast
i och med sin roll som borgmästare och en av de första medlemmarna i
stadens kommunfullmäktige (Municipal Council). Förutom det var han
även inofficiell medlem i det lagstiftande rådet (Legislative Council) på
Guldkusten samt fredsdomare och domare i högre domstolen i Cape
Coast. Han medverkade även i etablerandet av den första frimurarlogen
i Västafrika 1858.15 Roberts historia bör dock inte uppfattas som unik
för den euroafrikanska eliten under samma tidsperiod.
De markörer som "Gone Fantee"-rörelsen senare försökte motarbeta
började anammas under denna period. Den utländska utbildningen var
inte längre beroende av den europeiska faderns ekonomi och välvilja, utan
nu kunde alla med pengar skicka sina barn till Europa för att studera.
Detta ledde så småningom till framväxten av den utbildade euroafrikanska
intelligentian som britterna kom att hänvisa kontinuerligt till i sina
rapporter från Guldkusten.
Utbildningen hade alltid spelat en avgörande roll för den sociala ställningen
i européernas ögon och i det euroafrikanska samhället. Med en bra
utbildning kunde även infödda afrikaner avancera i social rang och bli
upptagna i den europeiska gemenskapen. C.C. Reindorf ger belägg för
detta i sin bok om Guldkusten och Ashantifolkets historia från 1895,
där han beskriver Frederick Noi Dowuona som en man med tudelade
lojalitetsband. Å ena sidan var Noi Dowuona en infödd afrikansk prins
med hög social rang i det lokala samhället. Å andra sidan hade han också
på danskarnas bevåg blivit utbildad och döpt i Köpenhamn. När han
återvände till danska Guldkusten 1828 arbetade han länge som tolk och
lärare hos danskarna tills han på 1840-talet blev erbjuden en möjlighet
att efterträda hövdingen, mantse, i Accras danska stadsdel Osu. På
grund av sin kristna tro avböjde han sig positionen och råkade därför i
onåd med de äldre makthavarna i byn, som tvingade honom att flytta
15 Michel R. Doortmont, ’Producing a Received View of Gold Coast
Elite Society? C.F. Hutchison’s Pen Pictures of Modern Africans and African
Celebrities,’ i History in Africa Vol 33 (2006), 479.
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ut till landsbygden.16 Efter att danskarna sålt sina fort och besittningar
på Guldkusten till britterna 1850 skedde en turbulent upptrappning
mellan lokalbefolkningen och britterna. Upptrappningen resulterade i en
beväpnad afrikansk revolt som slutligen slogs våldsamt ner genom brittiskt
bombardemang av staden Osu. I förhandlingarna mellan lokalbefolkningen
och de brittiska officerarna försökte Noi Dowuona göra ett inhopp som
fredsförmedlare, men byledningen förhindrade honom från att utföra
detta.17 Efter bombardemanget och lokalbefolkningens nederlag blev
hans roll som neutral viktig, och med britternas stöd blev han tillsatt som
mantse i Osu. Noi Dowuona krävde ändå att få vissa eftergifter gällande
sin religion och rätt att bära europeiska kläder.18

Noi Dowuona var tudelad mellan det lokala afrikanska och det europeiska
samhället men kunde kombinera båda eftersom portarna till de höga
positionerna i det traditionella samhället var öppna. Européerna kunde
därtill förstå hans strävan att efterlikna dem, eftersom det fanns en lång
tradition av det på Guldkusten. Dessutom hade de erfarenheter av samma
strävan hos mulatter och i andra kustsamhällen. För euroafrikanerna
blev avanceringsmöjligheterna i det lokala samhället allt svårare under
1800-talet, vilket ledde till att de istället eftersträvade avancemang
i det europeiska samhället. Utbildning och förmögenhet ansågs bana
vägen för detta, men även ett tätt samarbete med de lokala europeiska
aktörerna var nödvändigt.

I mitten av 1800-talet, i samband med att britterna började stärka sin
position i Västafrika, hade ett delmål uppnåtts bland den utbildade
euroafrikanska intelligentian. De hade lyckats etablera sig i britternas
kolonialtjänst som oersättliga officerare och myndighetsmän. Det tydligaste
beviset på detta kom i samband med att guvernör Sir William Winniett dog
i december 1850. Då tillsattes den euroafrikanska kommendanten James
Bannerman som tillförordnad guvernör över Guldkusten. Utnämnandet
till tjänstgörande guvernör fick stort stöd bland hans kolleger och lokala
handelsmän, men omintetgjordes av utrikesministern Earl Grey (Secretary

16 John Parker, ’Mankraloi, merchants and mulattos’ i Paul Jenkins (red.),
The recovery of the West African Past: African pastors and African history in the
Nineteenth century; C.C. Reindorf & Samuel Johnson (Basel 2000a), 39.
17 Carl Christian Reindorf, The History of the Gold Coast and Ashanti, based
on traditions and historical facts, comprising a period of more than three centuries
from about 1500 to 1860 (Accra 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 jämlikar när det gällde tjänster och tillsättningar på 1850-talet.
Bland annat guvernören Stephen Hill, som efterträdde Bannerman,
utnämnde tolv nya fredsdomare av vilka hälften var euroafrikaner.20
Denna storhetstid varade bara fram till ungefär mitten av 1860-talet,
då nya idéer om kolonisering och imperiebyggande tog över.
Det var mot bakgrunden av euroafrikanernas anglofila storhetstid som
motreaktionerna från den utbildade intelligentian började uppstå. I en
insändare i tidningen Gold Coast Echo i november 1888 med titeln "No
pseudo-Englishmen" kritiserade Kwamina Tawiah sina afrikanska och
euroafrikanska landsmän för att ha övergett sin kultur och identitet för
en efterapad brittisk version. Tawiah befarade att problemet kunde leda
till en total kollaps av det afrikanska samhället: "[T]he fact is we have
been born and bred Pseudo Englishmen, and the result will soon be the
entire loss of race characteristics. This is a serious matter."21 Frågan är om
kritiken mot detta skulle ha uppdagats om inte britterna skulle ha slutat
samarbeta med den euroafrikanska eliten? Michael Crowder har tolkat
kritiken som en uttalad frustration och besvikelse mot den koloniala
ledningen, i synnerhet som det indirekta styret ödelade decennier av
utveckling och modernisering på Guldkusten:
The British conceived eventual self-government not in terms of
democratically elected representation in a central parliament, but
through delegation by the native authorities of representatives, usually
chiefs, to a central political organism. Indirect rule seemed designed
to exclude the educated elite from an effective national role, and
was therefore seen as an agency of reaction against the forces of
modernisation which colonial exploitation had stimulated.22

structure we are striving to perpetuate stands."23

Utvecklingen som ledde till det indirekta styret kan ses som stegvisa
åtgärder att minimera det euroafrikanska inflytandet. Detta orsakade
en stor frustration hos den euroafrikanska eliten som hade visionen
om att en dag ersätta det vita, brittiska kolonialstyret på Guldkusten.
Visionen baserade sig på en konkret avsikt som britterna hade uttalat i
mitten av 1860-talet om att avlägsna sig från Guldkusten. Denna avsikt
formulerades i en rapport av ”The Select Committee of 1865” som avrådde
Storbritannien från vidare expansion i Västafrika. Istället skulle alla
kolonier förutom eventuellt Sierra Leone överges.24 Reaktionerna på
rapporten var nästintill dramatiska och avgörande för utvecklingen i
slutet av 1860- och början av 1870-talet. Utbildade afrikaner började
debattera alternativa styrelseskick på Guldkusten omedelbart 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 Guldkusten inom räckhåll. Rapporten hade ändå påverkat
euroafrikanernas självbild till den grad att visionen om att styra landet
etsat sig fast i deras minne.

23 Citerat i Crowder (1968), 213. Se Robert Sutherland Rattray, Ashanti Law
and Constitution (Oxford 1929), ix.
24 Boahen (1975), 43.
25 Boahen (1975), 50.

Euroafrikanerna var vid sekelskiftet 1800–1900 mycket skickliga aktörer
i Guldkustpolitiken. Deras position i det europeiska samhället hade
försvagats, men deras kunskaper om brittiska juridiska system gav
dem fortsättningsvis möjligheten att styra och påverka det politiska
klimatet på Guldkusten. Edsman har förklarat att Guldkustadvokaternas
och juristernas framgång förlitade sig på fyra aspekter. Den första var
den tekniska kunskapen de hade fått via sin utbildning och sin insikt
i brittiska system och mekanismer. Den andra var den professionella
aspekten som tillät advokaterna att utnyttja de fallgropar som fanns i
brittiska lagar till sina landsmäns förmån. Den tredje var politisk och
utnyttjade konstitutionella vägar för att argumentera för afrikanernas
konstitutionella rätt till representation i sitt lands styre. Den fjärde och
sista aspekten var den sociala relationen mellan advokater och den övriga
befolkningen, hövdingarna medräknade. I denna relation hade advokaterna
ett övertag eftersom de fram till andra världskriget var i princip de enda

Kimble (1963), 65.
Kimble (1963), 66.
Gold Coast Echo 19.11.1888.
Michael Crowder, West Africa Under Colonial Rule (London 1968), 213.
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Euroafrikanerna som hade lett moderniseringsutvecklingen åtsidosattes
av detta sätt att styra indirekt genom att ge lokala ledare och hövdingar
maktbefogenheter. Det indirekta styret väckte en hel del moraliska och
etiska frågor även bland vissa britter som tidigare understrukit deras
civiliserande och moderniserande uppgift i kolonierna. Rattray uttryckte
detta som att "we are destroying the very foundation upon which the

19
20
21
22
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som kunde tolka och återge innehållet i brittiska lagförordningar.26
Det euroafrikanska samhället bestod således av personer med många
olika identiteter och nätverk, vilket ibland gör det svårt att placera dem i
den euroafrikanska enklaven. I den största delen av forskningsmaterialet
är den euroafrikanska tillhörigheten genetiskt bestämd, men liksom i
fallet Noi Dowuona fanns det andra egenskaper som även kunde bidra
till en euroafrikansk identitet eller identifikation med denna. Typiskt
för dem som omnämns vara euroafrikaner var att de hade en påtaglig
förmögenhet, högre utbildning, svartaktig hy, kunskap i flera språk samt
var välinsatta om europeiska seder och konsumtionsvanor. De kan även
anses ha varit opportunister och moderniserande frihetskämpar, varav
vissa drevs av maktlystenhet. Denna elit, vars särställning på Guldkusten
verkar obestridd, led dock av en avigsida till sin hybrida ställning mellan
ett europeiskt och västafrikanskt rum. Ira Berlin understryker detta
genom att förklara att alla de markörer som gjorde euroafrikanerna
speciella, och gav dem tillgång till både europeiska och afrikanska
identiteter samt nätverk på Guldkusten, trots det förhindrade dem från
att bli fullt accepterade.27
Hur såg det euroafrikanska rummet ut på Guldkusten?
Jag har beskrivit uppkomsten av den euroafrikanska sociala eliten och
dess utveckling från att ha varit en mulattbefolkning till att ha avancerat
med hjälp av etablerade handelsnätverk och familjeföretag till ledande
positioner på Guldkusten. De var i många sammanhang likställda
med européer i mitten av 1800-talet, en utveckling som också kom att
påverka det fysiska rummet runt dem. Euroafrikanska fysiska rum har
kallats hybrida rum eftersom de var påverkade av både europeiska och
västafrikanska influenser. I den urbana miljön lät européerna lokala
byggmästare uppföra byggnader i europeisk stil. Brodie Cruickshank
beskrev stadsbilden i Cape Coast som tudelad. Å ena sidan fanns det
afrikanska stadsdelar med hyddor uppresta på ett kaotiskt sätt "in
the most crowded manner" utan beaktande av dagsljus, frisk luft och
tillgänglighet. Å andra sidan var de planlagda europeiska gatorna och
husen en uppmuntrande syn för Cruickshank. Européerna och de förmögna
26 Björn M. Edsman, Lawyers in Gold Coast Politics c. 1900–1945 (Uppsala
1979), 249–250.
27 Ira Berlin, ’From Creole to African: Atlantic Creoles and the origins of
African-American Society in Mainland North America,’ i The William Mary
Quarterly Vol 53, nr. 2 (1996), 257.
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euroafrikanerna placerade sig nämligen i egna kvarter åtskilda från de
fattigare stadsborna. Han beskriver gatan som reser sig från Cape Coast
Castle mot den wesleyanska kyrkan så här:

There is a gentle and continuous rise from the castle gate to the top of
this street, which is crowned by a very sober-looking chapel belonging
to the Wesleyans, perfectly devoid of any architectural decoration, but
strongly and substantially built. The bulk of the European houses is on
the west with their green jalousies, lying along the brow and side of a
gently swelling acclivity, and interspersed with the mud and picturesque
effect when viewed from the sea.28

De afrikanska stadsdelarna var trots Chruickshanks negativa beskrivning
oerhört praktiskt anpassade till olika funktioner i det lokala samhället.
Till exempel i Cape Coast, där den afrikanska byn kallades för Oguaa, var
rummets struktur anpassad till stadskärnan och den viktiga fiskehamnen.
Yrkesgrupper och människor tillhörande samma religiösa samfund sökte
sig till egna delar av byn. Hyddorna var byggda för att utestänga hettan
från solens stekheta ljus och stadsnätet växte fram på ett naturligt och
organiskt vis. Funktionerna och kontakterna mellan stadsdelarna och
invånarna bestämde utvecklingen.29 Trots det var det inte ovanligt att
infrastrukturen i städerna led av dåligt underhåll och att invånarna
krävde åtgärder från kolonialadministrationen. En insändare i Gold Coast
Times från 1881, signerad av skribenten Brutus, ställde sig frågande till
varför offentliga dräneringsarbeten utfördes av privatpersoner och inte
på bekostnad av den brittiska ledningen.30 Britterna verkar ha avvaktat
med att ta itu med strukturella problem i städerna och istället väntat på
tillfällen då de kunde bygga nya stadsdelar med modern planläggningar.
Detta hände till exempel i Accra i efterdyningarna av en brand 1894 och
en koleraepidemi 1908.31 I samband med omstruktureringar av denna
typ blev lokalinvånarna vanligtvis omplacerade till nya stadsdelar, en
utveckling som gav upphov till kritiska skrivelser i pressen.32

28 Brodie Cruickshank, Eighteen years on the Gold Coast of Africa, including an
account of the native tribes, and their intercourse with Europeans (London 1853),
24.
29 A. D. C. Hyland,’The Architectural History of Cape Coast,’ i Transactions of
the Historical Society of Ghana News Series, nr. 1 (1995), 173.
30 Gold Coast Times 9.10.1881.
31 John Parker, Making the Town: Ga State and Society in Early Colonial Accra
(Oxford 2000b), 198.
32 Gold Coast Chronicles 7.4.1894.
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Den förmögna euroafrikanska eliten, vars hus hade vuxit upp i närheten
av de brittiska forten, syftade i början av 1860- och 70-talen att komma
undan den hektiska stadskärnan och bygga villor utanför de urbana centret.
I Accra hörde villabyggande i stadens utkant också ihop med nya tankar
om fritid och friluftsaktiviteter som ridning, jakt och naturpromenader.33
Micots hävdar att husbyggandet och arkitekturen vid sekelskiftet blev
en manifestation av lokala maktförhållanden. Euroafrikanernas hus
hade en hybrid stil och mångfasetterad funktion i ett västafrikanskt
Guldkustsamhälle:
In fact, these Ghanaian homes manifest a deliberately constructed
hybrid style of architecture combining local elements – asymmetry,
courtyard plans, and two-story compact massing – with British and
Afro-Portuguese architectural styles.34

Det som den euroafrikanska eliten uttryckte i den hybrida byggstilen har
enligt Micots misstolkats som en efterapning och längtan av erkännande
från kolonialmakten. Istället borde man förstå att de hybrida byggnaderna
signalerade flera olika saker med sina införlivade byggstilar och strategiska
placeringar i en omgivning med koloniala byggnader. I denna mening
stöder Micots på Bhabhas tes "the menace of mimicry is its double vision
which in disclosing the ambivalence of colonial disclosure also disrupts
its authority,”35 det vill säga att euroafrikanerna genom ett anammande
av brittiska maktsymboler också exploaterade dem i en omvänd yttring.
Den antikoloniala yttringen skedde bakom en hybrid, rumslig kuliss,
där exempelvis tvåvåningshus med blandade arkitektoniska stilar restes
mittemot brittiska fort och byggnader och övertog en synlig plats i ett
rum som tidigare hade dominerats av britterna. Även om kolonisatörerna
inte uppfattade (eller brydde sig om) detta försiktiga trotsande mot deras
etablerade maktställning uppfattade och uppskattade lokalbefolkningen
betydelsen i denna manifestation:36
While exterior appearance demonstrated a desire to conform to
British ideas of modernity, other messages were being simultaneously
communicated by the Fante elites that convey their being equal to the
33 Parker (2000b), 8.
34 Courtnay Micots, ’Status and Mimicry: African Colonial Period
Architecture in Coastal Ghana,’ i Journal of the Society of Architectural
Historians 74, nr. 1 (2015), 41.
35 Homi K. Bhabha, The Location of Culture (New York 2004), 126.
36 Micots (2015), 46.
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task of self-governance.37

Den rumsliga arenan mellan kolonialmakten och den euroafrikanska
eliten rymde en hel del spänningar vid sekelskiftet 1900. I och med det
indirekta styret försökte britterna dämpa en västafrikansk utveckling och
modernisering. ”Gone Fantee”-rörelsen och euroafrikanska kraftmätningar
i domstolar och i form av rumsliga manifestationer kämpade mot denna
negativa utveckling. Den utbildade afrikanen var ett ideellt mål för
dem som engagerade sig i tidningsdebatter och yrkade för afrikanskt
självstyre. Det var även andra än euroafrikanerna som engagerade sig
för att understöda utbildningen och utvecklandet av Guldkusten och de
västafrikanska samhällena. Ett sådant exempel är J.G. Christaller, som i
egenskap av missionär och förläggare till euroafrikanen C.C. Reindorfs
berömda och banbrytande historieverk The History of the Gold Coast and
Ashanti prisade Reindorf på följande sätt:

[---] here we have a history written by a native who has a warm heart
for his country and people and is at home in their language and way of
thinking, whereby he could attain to a truer aspect of things and facts
than a European who has to gather his information by interpreters.38

Thomas Bearth har tolkat Christallers uttalande som att han uppfattade
Guldkustens och Afrikas framtid som beroende av upplysta personer
liksom Reindorf: ”[Reindorf] incarnated Christaller's idea of an integration
of Christianity, functional multilingualism, and African culture.”39 Det
var via dessa personer som missionärers långvariga insatser i Afrika
slutligen skulle förverkligas.

I det euroafrikanska urbana rummet kunde medlemmar av den sociala
eliten promenera runt på raka stenbelagda gator, liksom huvudgatan
som steg från fortet i Cape Coast mot kyrkan eller den prydliga allégatan
som började från Christiansborg i Accra och på ena sidan kantades av
handelsmännens hus med en öppen vy mot havet på andra sidan. I deras
omedelbara närhet brukade det finnas en eller flera kyrkor med det
utmärkande kyrktornet som var en konstant påminnelse om kristendomens

37 Micots (2015), 56.
38 Reindorf (1895), 12.
39 Thomas Bearth, ’J.G. Christaller. A holistic view of language and culture
– and C. C. Reindorf’s History,’ i The recovery of the West African Past: African
pastors and African history in the Nineteenth century; C.C. Reindorf & Samuel
Johnson, Paul Jenkins (re.) (Basel 2000), 88.
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närvaro över bygden. En viktig uppgift som kyrktornen hade var att de
också förmedlade tiden. Klockorna speglade en kollektiv uppfattning om
tiden som hänvisade till den standardiserade tidspreciseringen utifrån
Greenwich i London. Slutligen knöt detta även de fattigaste stadsborna
till det globala nätverket och tidszonerna.
De förmögna handelshusen var byggda i olika stilar, ibland i två våningar.
Bland annat stilarna Sobrado, Italianate och Queen Anne har identifierats
som typiska för slutet av 1800-talet. Denna blandning av stilar utgjorde
den hybrida byggstilen och kom att bli allt vanligare under denna period
när den lokalt utbildade yrkeskåren av stenmurare satte sin prägel på
byggnaderna.40
Gatorna fick dräneringssystem (även om de ofta var dåligt underhållna)
och gatulyktor som belyste de centrala delarna av städerna. Kontakterna
som förbättrades i och med de teknologiska framstegen skapade en
stark framtidstro bland den utbildade intelligentian. Det var ändå först
på 1920-talet som större moderniseringsprojekt började utföras på
Guldkusten. De första elektriska anläggningarna kom till Sekondis hamn
1919 och till Accra 1921.41 Den urbana stadsbilden i slutet av 1800-talet
präglades också av den starka kontrasten till de fattigaste kvarteren och
den stank som gjorde sig påmind och härstammade därifrån. Kvarteren
uppkom till följd av en stark inströmning av folk från landsbygden som
sökte efter bättre utbildning, arbete och levnadsstandard. Uppdelningen
mellan de europeiska, mer förmögna stadskvarteren och de fattigare
kvarteren utvecklades även under denna period.42
Den kulturella uppresningen i slutet av 1800-talet
Från och med 1870-talet tryckte många tryckerier upp tidningar som
var populära trots att det var svårt att få en etablerad läsarkrets. Fram
till mitten av 1900-talet grundades uppskattningsvis 90 olika tidningar
på kusten. Ofta lästes dessa högt för ett stort antal åhörare eller så gavs
ett exemplar av tidningen vidare från person till person, vilket ledde
till en dåliga ekonomiska förutsättningar för fortlevnaden av de flesta
tidningarna.43 Tack vare tidningarna är det möjligt att pussla ihop en
40 Micots (2015), 47–48.
41 Boahen (1975), 106.
42 Boahen (1975), 105.
43 Audrey Sitsofe Gadzekpo, Women’s engagement with Gold Coast print culture
from 1857 to 1957 (Birmingham 2001), (Opublicerad avhandling), 14.
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bild av hur det urbana rummet såg ut under den koloniala perioden.
Förutom den antikoloniala kritiken marknadsfördes underhållning,
konsumtionsprodukter och levnadsvanor på tidningarnas sidor. De
olika handelshusen och företagen importerade sällsynta och dyrbara
artiklar till Guldkusten och gjorde reklam för dessa. Ibland hände det
sig att resenärer från Europa ordnade utställning av föremål de hade
tagit med sig till Guldkusten. Gold Coast Times gjorde reklam för en
sådan utställning 1881 då två "gentlemen" tog betalt för en utställning
de hade skapat i ett hus i Cape Coast. Om utställningens innehåll skrevs
det följande om i tidningen:

On entering its hall we shall find the walls decorated with six pictures,
each representing a soldier in the French Army; one is a full figure of
an Artilleryman; another a Zouave; another a Chasseur d'Afrique;
another a Drum-major; another a Sapper; and another a Dragoon.
In the centre of the hall is to use a plain term, a 'peep-show'. In one
corner of the room is, what is too frequently seen in London Streets,
an "Organ-grinder," and at intervals he enlivens the "visitor" with
"Portuguese airs." In another corner is a "Lottery," - in which are
scissors, pen-knives, jet bracelets, copper and tin pencil-cases, small
picture frames, purses, ear-rings, rings, lockets, fans, cigar cases, cash
boxes, lead pencils, thimbles, thread, pins, studs, necklaces, combs of
every variety, cakes of scented soap, hats, penholders, &c., &c., - and
to which ticket-purchasers are invited.44

En utställning som denna hade som syfte att sprida kunskap och
en syn om europeiska liv och levnadssätt, till exempel information
om konsumtionsvanor och varor. Det var ett sätt för även de mindre
bemedlade att kunna imitera européer, vilket senare utvecklades till
ett irritationsmoment för den antikoloniala rörelsen som också ägnade
sig åt att omdefiniera Guldkustidentiteten. Det blev allt viktigare för
utbildade euroafrikaner att lämna europeiska efterapningar bakom sig
och tillägna sig framtidsbyggandet på afrikanska grunder. Till detta
kan nämnas den bakomliggande idén om hur en västafrikansk identitet
skapades under slutet av 1880-talet i samband med framväxten av rörelsen
Mfantsi Amanbuhu Fekuw. Rörelsen var främst en reaktion som syftade
till att bevara gamla afrikanska folksagor och traditioner. Det var denna
rörelse som av européerna kom att tituleras “Gone Fantee” och som i
slutet av 1890-talet utvecklades till att bli Aborigines' Rights Protection
Society (ARPS), ett av de starkaste antikoloniala inslagen på Guldkusten

44 Gold Coast Times 27.8.1881.
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fram till 1930-talet.45 Personerna som låg bakom rörelser såsom Mfantsi
Amanbuhu Fekuw och ARPS 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 mentaliteten
på Guldkusten. Både britterna och de moderniserande afrikanerna
förstod således att den som kontrollerade kunskap hade makt att forma
den afrikanska utvecklingen.
Rörelsen fick mycket stöd inom den euroafrikanska eliten och blev central
för spridandet av sådana idéer som vidare anpassades i euroafrikanska
sociala rum. Tidningen The Gold Coast Aborigines var ARPS språkrör,
ett organ som ofta behandlade den problematik som de ansåg att hade
skapats på Guldkusten till följd av en okontrollerad europeisering av
lokalbefolkningen. Imitationer av européer var skadliga även för den
euroafrikanska medelklassen och eliten, eftersom detta medförde att de
ägnade sin tid åt fritidssysslor och sociala sammankomster med brittiska
manér, istället för att eftersträva efter högre utbildning och utveckla
Guldkusten som ett afrikanskt rum:
We want Educated Fantis, not europeanised natives. We simply want
our Education to enable us to develop and to improve not destroy our
native ideas customs manners and institutions.46

Det euroafrikanska intresset för brittiska kläder, sport, teater, musik,
smycken, manicker, språk och politik drev den euroafrikanska Kobina
Sekyi till att skriva den satiriska pjäsen ”The Blinkards” i vilken han
fokuserade på den överdrivna angliseringen han såg på Guldkusten. Pjäsen
riktade sig särskilt mot den euroafrikanska eliten och deras omåttliga
imitationer av brittiska vanor och influenser. Sekyi ansåg att imitationerna
av brittiska levnadsvanor och britter vara förkastliga, men tog gärna
modell av andra civilisationer där han ansåg att moderniseringen hade
utvecklats i samråd med den traditionella kulturen. Japan sågs till exempel
som en vägvisare för en civilisation där modernisering hade genomförts
på ett kulturbevarande sätt. Det var främst Kokutai No Hongi-principerna
(Cardinal Principles of the National Entity of Japan) som garanterade att
den japanska religionen, utbildningen, samhället och familjen hade en
naturlig och praktisk roll i staten. Detta gjorde det möjligt för regeringen
att utveckla och modernisera landet utan att riskera folkets tilltro och
45 Boahen (1996), 61.
46 Gold Coast Aborigines 8.2.1902.
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lojalitet gentemot den.47 Den japanska moderniseringen hade kommit
igång raskt i och med Meijirestaurationen som kejsaren inledde 1868.
De konkreta åtgärderna som euroafrikanerna önskade att deras egna
kulturella afrikanisering skulle leda till var en återanpassning till
västafrikanska namn, kläder, språk och traditioner. De var alltså mycket
intresserade av att ändra Guldkustrummet genom att uttrycka identitet
via de kläder de bar i offentligheten, de namn de tog åt sig själva och det
språk de gjorde sina uppträdanden på.48

De yttre manifestationerna existerade ändå i samråd med de
moderniserande tendenserna som euroafrikanerna förespråkade. Deras
krav på förbättringar i infrastrukturen och utbildningsnivån avtog inte
i tidningarna eller i politiska uttalanden. Dock var det mest påtagliga i
början av 1900-talet de interna åsiktsdelningarna inom Guldkustpolitiken.
Britternas indirekta politik hade polariserat förhållandena mellan å ena
sidan de traditionella hövdingarna och ledarna i landet, och å andra
sidan den euroafrikanska eliten. Samtidigt fanns det oliktänkare som
skapade spänningar inom de euroafrikanska grupperingarna. Alla var
inte överens om den antikoloniala linjen, vilket resulterade i att vissa
förespråkade en kollaborativ inställning till britterna medan andra
förde fram ett mer radikalt förhållningssätt. De första årtiondena av
1900-talet utmärktes således av en våg av politisk litteratur utgiven av
utbildade euroafrikanska män. Mycket i denna litteratur koncentrerade
sig på förhållandet mellan britterna och lokalbefolkningen samt mellan
de ociviliserade och civiliserade västafrikanerna. De euroafrikanska
tänkarna försökte utveckla filosofier kring modernisering på afrikanskt
vis med respekt för traditioner och kultur. Industrialiseringen gav
förhoppningar om en bättre levnadsstandard, men samtidigt såg man
också att den underutvecklade landsbygdsbefolkningen inte beaktades
i kolonialpolitiken. Med förbättrad kommunikation, ett eget universitet
på Guldkusten och en större utbredning av förmåner till de lägre
samhällsklasserna ville flera västafrikaner utveckla Guldkusten till en
modern stat med internationell handel och en position som kunde göra det
möjligt för dem att yrka för självständighet. Detta blev dock inte möjligt
förrän efter andra världskriget när utbildade infödda västafrikanska

47 J. Ayodele Langley, ’Modernization and Its Malcontents: Kobina Sekyi
of Ghana and the re-statement of African political theory (1892–1956),’ IAS
Research Review 7, nr. 2 (1971), 7.
48 Kwaku Larbi Korang, Writing Ghana, Imagining Africa: Nation and African
Modernity (Rochester 2003), 128–129.
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män lyckades samla ett folkligt stöd bakom självständighetsrörelsen.
Euroafrikanernas försök att försona sig med politiken ledde inte till en
enad front i början av 1900-talet. En möjlig orsak till detta kan vara det
komplicerade hybrida förhållandet som de hade med sin omgivning. Det
fanns varken ett enat euroafrikanskt samhälle eller en enad identitet,
utan deras upplevda euroafrikanska rum var en hybrid. Den var dels
konstruerad kring personliga upplevelser och förhållningssätt, dels av
yttre influenser och uppfattningar om Guldkusten.
Avslutning
Jag har här skildrat uppkomsten av den euroafrikanska sociala eliten
och även förklarat hur det upplevda Guldkustrummet såg ut för dem
och hur det förändrades i slutet av 1800-talet. De olika påståendena
om varför den euroafrikanska eliten försökte särskilja sig från resten
av Guldkustsamhället har diskuterats marginellt. Påståenden om att
mulatter försökte utmärka sig för att undvika att bli fångade och sålda
som slavar stöds av vissa historiker, men själv anser jag att denna teori
behöver underbyggas med flera indicier för att kunna ses som trovärdig.
Det var en ständig kamp om maktpositioner på Guldkusten. Genom att
gynna sina familjer och släktband kunde lokalbefolkningen förbättra sina
strategiska positioner på Guldkusten och även uppnå ledarskapsroller
inom dessa. Européerna förlitade sig däremot på en maktposition som
utgick från dels ekonomisk och militär närvaro, dels på deras relationer
till lokalsamhällena. Euroafrikanerna hade eventuellt olika möjligheter för
att förbättra sina positioner, men mötte på hinder inom lokalbefolkningen
och även den europeiska gruppen. Deras utväg blev därför något som
inte hade ett motstycke före tiden för européernas ankomst i Afrika.
Det var helt enkelt nödvändigt för euroafrikanerna att utveckla en ny
identitet, som på många sätt var en hybrid identitet med inslag av både
afrikanska och europeiska element, men även en identitet som hade
inslag av helt nya element och således saknade tidigare motstycke. De
nya euroafrikanska identiteterna som blossade upp på Guldkusten
upplevdes som avvikande och utmärkande. I och med att de fick en
särposition i det hybrida rummet på Guldkusten började de återskapa
utmärkande egenskaper, liksom stilen på kläder, smycken, frisyrer och
accessoarer, men även sociala egenskaper som de anammade genom en
högre utbildning och förmögenhet.
Under 1800-talet erhöll euroafrikaner elitpositioner på Guldkusten som
anpassades till ett mer kolonialt samhälle genom britternas ökade närvaro
mot slutet av seklet. Den kulturella vändningen, som var explicit relaterad
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till britternas indirekta styre och exkluderande politik, påminde till
stor del om andra kulturella rörelser och idéströmningar runt omkring i
världen. Dess uppgift var att omdefiniera afrikanska identiteter och bygga
en grogrund för ett självstyrande folk. Följderna av denna omdefiniering
var bland annat att euroafrikaner ändrade sina europeiskt klingande
namn mot afrikanska motsvarigheter. Bland annat blev Pieterson Ayensu,
Dawson Danso och Anderson Andah till följd av detta.49 Tidningarna
kungjorde oavbrutet dessa namnändringar, ofta följt av en motivering
till varför. Till exempel i Gold Coast People skrevs följande:

To all whom it may concern. Two gentlemen of intelligence having
pluckily dropped their foreign names, have encouraged me to do the
same... I am no slave; so nobody must call me Ebenezer Weldu Cole
Eshun any more. My real name is ESUON WELDU.50

Förutom namnbyten uppmuntrade den kulturella vändningen
euroafrikaner (och andra afrikaner) att återuppta traditionella klädesplagg
och stilistiska attribut för att framhäva den afrikanska härkomsten istället
för den europeiska. Till reformerna hörde även att lyfta upp afrikansk
litteratur och biografier om berömda och mäktiga afrikanska män. Denna
uppgift fördes och debatterades i böcker samt tidningar som började
publiceras i början av 1900-talet. De viktigaste av dessa verk anses vara
Casely Hayfords Gold Coast Native Institutions (1903) och Ethiopia Unbound
(1911), Mensah Sarbahs Fanti National Constitution (1906), Kobina Sekyis
The Blinkards (1915) och Attoh Ahumas The Gold Coast Nation and National
Consciousness (1911). Av tidningarna var det The Gold Coast Leader och
The Gold Coast Aborigines som kraftigast styrde debatten.51

Euroafrikanska rum utvecklades och anpassades i samma takt som
euroafrikanska identiteter omdefinierades och fann sina former. Under
en stark anglofil inströmning utvecklades euroafrikanska hybrida
rum mot en brittisk arkitektur och brittiska markörer som ivrigt togs
i bruk. Före den brittiska kolonin var de euroafrikanska rummen mer
spridda och fick inflytanden från flera olika europeiska länder som var
aktivt närvarade på Guldkusten. Under slutet av 1800-talet visade de
euroafrikanska rummen upp en kavalkad av olika stilar som blandade
mellan portugisiska, danska, holländska och brittiska samt lokala
afrikanska kulturella inflöden. Dessa ville ”Gone Fantee”-rörelsen råda bot
49 Boahen (1996), 105.
50 Gold Coast People 5.8.1892.
51 Boahen (1996), 105
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på genom att kontrollera och återberätta en gemensam afrikansk historia,
vilket i sin tur förhoppningsvis skulle omdefiniera Guldkustidentiteten
och den västafrikansk identiteten.
Euroafrikaner blir lätt placerade in i Guldkustens historia som aktörer i
det antikoloniala motståndsarbetet. Studier som behandlar euroafrikaner
dyker därför ofta upp i empiriska källor som skapats av en nödvändighet.
Euroafrikanerna deltog i en radikal reaktion mot en ohållbar situation
där de både som individer och grupp hamnade i kläm mellan kolonin och
de afrikanska hövdingarna. Det betyder att synen på den euroafrikanska
identiteten och särställningen kan vara vilseledande och representera en
vinklad tolkning och förvrängning av det material som är tillgängligt.
Det utesluter dock inte att livet som medlem av den euroafrikanska
gemenskapen inte var just sådant som tolkningarna beskriver, det vill säga,
radikalt och utmärkande och präglat av ett konstant identitetsskapande
som karaktäriserades av en kamp om social, ekonomisk och politisk makt.
Å andra sidan har vi att göra med resenärer som besökte Guldkusten för
första gången och upplevde att det var något speciellt med platsen. Ett rum
som till synes var en afrikansk plats med några europeiska inslag, men
också var något speciellt och unikt med tanke på de hybrida byggnaderna
och som påminde en person som Burton om någonting bekant men
ändå diffust. Rummet erbjöd istället ett alternativ till de etablerade och
historiska maktkonstellationerna som existerade på Guldkusten.
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”Lumperin Jäkki”
Radikalisering bland finländska skogsarbetare i Thunder
Bay

Filippa Olenius

Sillä lyhyellä ajalla, minkä olen seurannut Pohjois-Ontarion
metsätyöläisten olosuhteita, olen tullut huomaamaan että ne ovat
kaiken arvostelun ulkopuolella, niin työpäivän pituuteen kuin asuntooloihinkin nähden. Viime kesänä olin työssä kahdella suurella kämpällä.
Asunto ja työsuhteet olivat mitä kurjimmat. Vaan minkäänlaisia
olojenkorjaustoimenpiteitä ei ollut huomattavissa.1

De sociala, ekonomiska och politiska förändringarna i Finland på slutet av
1800-talet och början av 1900-talet blev för en del finländare inspirationen
till att flytta utomlands. Det 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 ekonomiska situationen i
landet, i synnerhet då årstiden liksom industrialiseringen och utbyggnaden
av järnvägarna påverkade sysselsättningen. Detta resulterade i att de
traditionella arbetsplatserna inom skogs- och jordbruk minskade och
överflödet av arbetskraft inom dessa yrken blev märkbar. De som vuxit
upp och bott på landet hela sina liv var heller inte lika starkt bundna till
sin hembygd som tidigare generationer, och sökte sig därför lättare till
städerna för att hitta arbete inom industrin, något som ansågs vara en
säkrare källa till inkomst. Den allt större förflyttningen av arbetskraft
från landsbygden till städerna ledde dock till att det i städerna blev
svårare att hitta lediga arbetsplatser, vilket medförde att emigrationen
till speciellt Nordamerika började locka allt fler finländare.2

För de flesta var emigration något frivilligt. Ofta var det unga, ogifta
män som var friska, fysiskt starka och fyllda med optimism som valde
att emigrera. I och med att de skickade brev och nyheter till släkt och
sina vänner i Finland blev allt fler finländare motiverade att också söka
sin lycka i Nordamerika.3 Flera av dem som valde att emigrera 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. The Bulletin of the
Multicultural History Society of Ontario Fall 1981 Vol. 3 Nr. 2 (1981), 5–8.
3 Lindstrom-Best (1981), 3.
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Förhållanden i skogsarbetslägren
De första arealmässigt stora områdena för skogsavverkning i Nordamerika
i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var i Michigan, Minnesota
och Wisconsin. Till dessa platser kom tusentals migranter för att söka
arbete. I början av 1900-talet började finländare även att söka sig till
Ontario i Kanada 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 med sig från hemlandet.8 De flesta fick höra om skogsarbetsläger
och arbetsmöjligheter inom skogsbruk via bekanta, men också via
platsförmedlingar och bemanningsföretag. Vanligen var skogsarbetslägren
placerade långt ifrån närmaste bebyggelse och efter att en finländare
valt att ta anställning som skogsarbetare måste personen på eget bevåg
ta sig till sin arbetsplats.9

och kommunistiska partiet i Kanada.7

På 1920-talet blev det klart för de kanadensiska myndigheterna och för
de finländska emigranterna att arbete inte kunde garanteras i Kanada.
Finländarnas drömmar om guld, rikedomar och ett liv i lyx hade ersatts
med verklighetens villkor och en insikt om att man måste arbeta för sitt
levebröd. I Kanada hade man hoppats att de finländare som anlände
skulle arbeta inom jordbruk, men för finländarna kom jordbruket att
bli en gård där man byggde sina hus och bodde på under somrarna, men
där den egentliga inkomsten kom från bland annat industriarbete och
gruvarbete eller skogsarbete.6

Förhållandena i skogsarbetslägren visade sig i många fall vara allt annat än
acceptabla och många finländare konstaterade att rekryteringsföretagens
utlovade lön och anställningsförhållandena inte var helt sanningsenliga.
Istället för en månadslön kunde man erbjudas ackordslön, där arbetarna
fick betalt utgående från prestationen i jämförelse med 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
exempel 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. Värmekällan kunde vara en ugn som allt som
oftast rökte in i stugan, vilket orsakade sotfärgade väggar och dålig
luft. Någon ventilering fanns det inte heller eftersom den varma luften
inomhus inte kunde tillåtas försvinna.11 Många finländare klagade över
förhållandena i sina ”kämppän” och konstaterade att den värme som kom
från ugnen for ut genom springorna i taket. Stugorna var enligt många
byggda som de gamla finska ängsladorna där det fattades både innertak
och bräder som skulle agera som regnskydd var oftast murkna. I vissa

ihop en större summa pengar.4 Efter att Finland 1917 utropat sig som
självständigt, och stridigheterna mellan de röda socialisterna och de vita,
konservativt ledda finländarna tagit slut, var det flera röda soldater som
skickades till Kanada som straff för sina handlingar under inbördeskriget.
Även om det fanns de som mot sin vilja tvingades emigrera till Kanada
fanns det en del som kom dit som politiska flyktingar.5

Områdena kring Thunder Bay och Sault Ste. Marie blev populärt bland
de finländska migranterna eftersom där fanns möjligheter att arbeta
inom skogsbruket. Tusentals finländska män och kvinnor fick arbete
inom skogsindustrin och under sommaren och våren arbetade de på sina
jordbruk, medan under vintern bosatte de sig i skogsarbetsläger, som kunde
befinna sig flera hundra kilometer från närmaste bosättning. I lägren
arbetade och bodde man i ett halvår i taget och ofta bodde finländare i
läger där det fanns arbetare också med annan etnisk bakgrund, såsom
svenskar, polacker, ukrainare, franska kanadensare och engelsmän,
men 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. Detta är bakgrunden till finländarnas aktivitet
inom arbetarorganisationer i Kanada under 1920-talet; det vill säga,
först och främst ville man skapa bättre förhållanden för de finländska
arbetarna, en aktivism inom fackföreningarna som i sin tur utvecklades
till engagemang inom radikaliserade fackföreningar samt i det socialistiska

7 Ian Radforth, ’Finnish Lumber Workers in Ontario, 1919–46,’ Polyphony.
The Bulletin of the Multicultural History Society of Ontario Fall 1981 Vol. 3 Nr. 2
(1981), 23.
8 Kero (1991), 156–158.
9 Radforth (1981), 24.
10 Radforth (1981), 24.
11 Radforth (1981), 25.
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4 Reino Kero, Suomen siirtolaisuuden historia osa I (Åbo 1991), 82.
5 Lindstrom-Best (1981), 5.
6 Lindstrom-Best (1981), 8.
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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.
Tvättmöjligheter fanns vid dörren, men 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 många arbetare
att ta ut mossan mellan stockarna, så att kall vinterluft kunde cirkulera.
Problemet var att de kalla nätterna under vintrarna kylde ner stugan
på grund av den kyliga luften. Vidare har det berättats om hur arbetare
vaknade fastfrusna i sina sängar.13
Tvättmöjligheterna var bristfälliga i skogsarbetslägren eftersom det
endast fanns en liten balja med kallt vatten i stugorna, till exempel
flera finländare var förskräckta över det faktum att det var nästintill
omöjligt att tvätta mer än händer och ansikte i skogsarbetslägren. Under
1920-talet blev det därför allmänt med bastu i alla de skogsarbetsläger
där det fanns finländare, särskilt i de norra delarna av Ontario. Bastun
brukade värmas upp två gånger i veckan och då kunde upp till 80 män
både tvätta och värma sig. Att få tag på rena kläder kunde också vara
svårt då de flesta arbetare inte hade egna byteskläder. Det var först efter
en större strejk bland skogsarbetarna 1926 som arbetsgivarna började stå
för kostnaderna rörande olika tillbehör i skogsarbetslägren, exempelvis
kunde en arbetare till en kostnad av 25 cent i veckan få ett lager med
underkläder, en handduk och en skjorta samt ett ombyte av sängkläderna.14
Maten och skogsarbetslägrens kockar kom att spela en viktig roll bland
finländarna och skogsarbetarna. Om skogsarbetslägrets kock uppfattades
som kunnig och tillagade god mat samt i sådana mängder att det räckte till
alla var det inte ovanligt att denna person fick en aning högre lön. Kocken
var också tvungen att ta i beaktande frakten av och förrådsmöjligheterna
för maten till de oftast avlägsna lägren, vilket ledde till att kockar oftast
hölls i stor respekt. Händiga 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 många arbetare sökte sig till lägren.
I de skogsarbetsläger där det fanns finländare var det inte ovanligt att
12 Kero (1991), 162.
13 Radforth (1981), 25.
14 Radforth (1981), 25.
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traditionellt finländska rätter som karelska piroger, limpa med inbakad
fisk och vispgröt serverades.15

Vanligtvis var det endast män som arbetade i skogsarbetslägren, men i de
finländska lägren kunde en stor del av kökspersonalen och tvätterskorna
vara kvinnor. Kvinnorna var ofta gifta med 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 normalt med kvinnor i skogsarbetsläger.16
Dock berodde storleken på lönen på hur många män som kvinnorna tog
hand om i lägren samt att arbetsdagarna kunde vara flera timmar längre
än i städerna.17 Kvinnorna i lägren behandlades till största delen bra av
männen, något som inte alltid var fallet med 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 med yttervärlden under
de sex månader de bodde i lägren. För det mesta måste arbetarna i
skogsarbetslägren underhålla sig själva, vilket betydde att man under
då få timmar om kvällen då det var ledigt spelade kort, lyssnade på
musik genom att antingen någon spelade eller via radio eller så läste
man tidningen Metsätyöläinen.19 Tidningen gavs ut av fackföreningen
International Lumber Workers of Canada och skrevs på finska för att kunna
rikta sig enkom till de finländska skogsarbetarna. På 1930-talet bytte
tidningen namn till Maa- ja Metsätyöläinen.

Alkohol 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 exempel Port Arthur och Fort William)
erbjöd. Risken var dock stor att alkoholdrickandet och festandet gick
till överdrift. I vissa fall återvände de finländska skogsarbetarna till sina

15 Radforth (1981), 25–26.
16 Radforth (1981), 26.
17 Reino Kero, Suureen länteen. Siirtolaisuus Suomesta Pohjois-Amerikkaan
(Åbo 1996), 179.
18 Radforth (1981), 26.
19 Radforth (1981), 26–27.
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läger utan några pengar alls efter att ha slösat bort alla sina besparingar
i barerna.20
De finländska skogsarbetarnas radikalisering
För de flesta finländare var skogsarbete en biinkomst för att kunna
finansiera jordbruket. Många hade då de anlände till Kanada varit tvungna
att ta ett lån för att kunna finansiera husbygge och jordbruk i det nya
hemlandet. Bondgårdarna växte dock långsamt och för männen återstod
endast valet att fortsätta att arbeta inom skogsbruket så att familjen fick
inkomster och kunde behålla kvar gården i familjens ägo. Det som för
många hade varit avsikten att arbeta inom skogsbruket några år för att
samla ihop kapitalet till den egna bondgården och bli självförsörjande
ledde i flera fall till en livslång anställning i skogsarbetslägren.21 Hade
de tur kunde finländarna hitta ett skogsarbetsläger de trivdes bra i och
återvände till år efter år. Andra kunde flytta och byta läger med några
månaders mellanrum då de ansåg att förhållandena i lägren var dåliga
eller helt enkelt för att det var uttråkade av att stanna på samma 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
Med tiden kom de finländska skogsarbetarna att bilda en egen yrkeskår
bestående av ”lumperijäkkin” från det engelska ordet lumberjack, alltså
skogsarbetare. Dessa finländare rörde sig sällan utanför den egna
yrkeskåren, och kom på det viset att bli isolerade inte bara från det
engelskspråkiga samhället utan också från övriga finländare. Dessa män
lärde sig inte det engelska språket och skaffade sig inte kanadensiskt
medborgarskap, vilket gjorde deras position svårare då det blev konflikter
med arbetsgivarna.23

Kero (1996), 168, 170–172.
Kero (1996), 163.
Radforth (1981), 29.
Kero (1996), 169.

Trots att finländarna var i stort behov av arbete och pengar, betydde
det inte att de utan att klaga nöjde sig med de dåliga förhållandena i
skogsarbetslägren, men till en början förde de inte fram sina klagomål
till arbetsgivarna. Dålig mat, smutsiga och fallfärdiga stugor samt
löneminskning eller dålig lön kunde redan i början av 1920-talet orsaka
mindre stridigheter och små uppror bland arbetarna i skogsarbetslägren.
20
21
22
23
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Dessa uppror kunde i vissa fall leda till små förbättringar, men hade vid
de flesta fallen ingen verkan. De finländare som migrerat till Kanada
hade ofta en vänsterpolitisk inriktning i vilken flera även hade stridit
för de röda under inbördeskriget. Den socialistiska och kommunistiska
läggningen bland de finlandssvenska immigranterna ledde till att de blev en
bärande kraft i flertalet fackföreningar i Kanada 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 kommunistiska partiet i Kanada efter att förhållandena inte
var vad de hade förväntat sig. Efter att mer eller mindre blivit lurade
av sina arbetsgivare och varit tvungna att leva i sämre förhållanden än
vad som hade förekommit i Finland, ansåg många finländare att politisk
radikalism var det enda sättet att förbättra deras ställning.24

I början av 1920-talet var det fackföreningen Industrial Workers of the
World (IWW) som först kom att intressera sig för arbetarna och deras
förhållanden. Man höll sig dock till en strejk per år och de små förändringar
man fick till stånd var inte nödvändigtvis kvar då skogsarbetarna återvände
till skogsarbetslägren följande år. Detta betydde att fackföreningarna
återigen måste få till stånd förbättringar för arbetarna. Målet för IWW
var tudelat. Dels att genomföra förbättringar i skogsarbetslägren, dels
genom att aktivera arbetarna i lägren att organisera och hålla möten så
att allas röster kunde bli hörda och föra fram nya krav. Med detta ville
man skapa en djupare och bredare samhörighet bland arbetarna i Kanada
som hade möjligheten att mobilisera en större mängd människor så att
mer långvariga förändringar skulle vara möjliga.25

Förutom IWW verkade också One Big Union (OBU) för att förbättra
arbetares förhållanden, men denna arbetarrörelse fick aldrig någon
starkare position i området kring Thunder Bay. Från och med år 1924 kom
Lumber Workers’ Industrial Union of Canada (LWIUC) att spela en allt större
roll för de finländska skogsarbetarnas organisering inom fackföreningar.
Inom LWIUC var man missnöjda över de tillvägagångssätt IWW och OBU
hade använt sig av och de resultat de hade uppnått, därmed ansågs dessa
organisationer ha en vilja men inte medel att få till stånd förändring.

24 Radforth (1981), 29.
25 Ahti Tolvanen, ”Finntown” A Perspective on Urban Integration. Port Arthur
Finns in the Inter-war Period: 1918–1939 (Helsingfors 1985), 55.
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LWIUC:s sekreterare, Alf Hautamäki, beskyllde IWW i Metsätyöläinen 1926
för att smida ränker som i slutändan var mer skadliga än ändamålsenliga
för arbetarna. LWIUC tog därmed ansvar för att organisera skogsarbetarna
i Kanada och föra deras talan mot arbetsgivare och företag genom att
utbilda skogsarbetarna i att organisera sig inom fackföreningar och hur
man planerade samt genomförde strejker i praktiken.26
För att kunna få till stånd större förändringar krävdes det samarbete
bland skogsarbetarna i lägren. I Metsätyöläinen skrevs det om vikten av
att ordna stugkommittéer så att arbetarna i ett läger under möten kunde
diskutera igenom vad som behövde förbättras i lägren. En viktig aspekt
var att finländarna aktiverade sig och förde vidare informationen om
arbetarrörelsen så att de kunde bilda en verksamhet för finländarnas bästa,
i synnerhet då livet i skogsarbetslägren kunde vara ganska intetsägande
och innehållslöst. Genom att finländarna i de olika lägren höll möten och
vidarebefordrade sina krav till LWIUC, kunde arbetarrörelsen samla ihop
alla krav på förbättringar i skogsarbetslägren och utifrån detta ordna en
gemensam strejk bland alla skogsarbetare.27

Metsätyöläinen nr. 5 (1926), 16–17.
Metsätyöläinen nr. 5 (1926), 5.
Radforth (1981), 29.
Metsätyöläinen nr. 5 (1926), 2–3.

LWIUC anade dock att man inte skulle kunna få till stånd några större
förändringar om inte alla arbetare enades i kampen mot orättvisor från
arbetsgivarna. Den gemensamma faktorn mellan olika yrkesgrupper kom
att bli den vänsterpolitiska inriktningen, och även om alla finländare inte
tillhörde det kanadensiska kommunistiska partiet, sympatiserade de flesta
ändå med partiets budskap.28 En orsak till att skogsarbetarna gick med
på att samarbeta med andra yrkeskårer var till stor del inspirerat av att
skogsarbetarna en längre tid hade känt sig som andra klassens medborgare
då de en stor del av året var avskärmade från resten av samhället. De
finländska skogsarbetarna var missnöjda över att människorna i städerna
föraktade dem för deras alkoholdrickande och festande. Ett motargument
som framfördes av skogsarbetarna var att det enda som städerna kunde
erbjuda under vår- och sommarmånaderna var alkoholdrickande. Vidare
kunde fackföreningarna ordna så att finländarna medverkade i kulturella
evenemang och gick på möten i städerna, vilket i sin tur minskade behovet
av att slösa bort alla besparingar i stadens barer.29

26
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LWIUC organiserade 1926 något som kan anses vara den första stora
strejken, vilket medförde en del större förändringar i skogsarbetslägren,30
efter att skogsarbetarna i området kring Thunder Bay vägrade utföra sitt
arbete innan arbetsgivarna höjde deras löner och förbättrade förhållandena
i skogarbetslägren, ett krav som arbetsgivarna gick med på.31 Med denna
strejk kom man fram till att om skogsarbetarna gick fram tillsammans
med en gemensam röst och lade fram sina krav kunde arbetsgivarna också
gå med på kraven. De finländska skogarbetarna var villiga att fortsätta
arbeta, de ville enbart ha lön för mödan, vilket en anonym skribent
konkretiserade i Metsätyöläinen efter strejken:

Ja kyllä minä käyn [töihin], mutta vaadin dollaria tunnilta ja kunnollisen
hoidon, ... ei mitään sellaista jota te [työnantajat] ennen tapasitte
metsämiehelle serveerata.32

Efter 1926 organiserades det på en årlig basis en strejk. Kraven var
ofta de samma eller liknande i vilket skogsarbetarna var måna 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 måste betala för eller protestera mot
arbetsgivarnas krav att påskynda skogsavverkningen (vilket oftast ökade
risken för skador). Levnadsförhållandena i skogsarbetslägren stod högt
på kravlistan, till exempel krävde man bättre mat och tvättmöjligheter
samt rena madrasser 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

Tolvanen (1985), 54.
Radforth (1981), 29.
Metsätyöläinen nr. 5 (1926), 4–5.
Radforth (1981), 29.
Metsätyöläinen nr. 3 (1927), 4.

LWIUC utvecklades till en populär och omtyckt arbetarrörelse i området
kring Thunder Bay, särskilt i städer som Port Arthur och Sudbury. Förutom
hos den finländska gruppen men också bland skogsarbetare av andra
nationaliteter upplevdes det att arbetarrörelsen höll sina löften om
förbättringar samt att man stred för arbetarnas rättigheter. I Metsätyöläinen
kunde man läsa att ”On opittava taistelemaan jo saavutettujen voittojen
säilyttämiseksi ja pyrittävä eteenpäin, uusiin voittoihin.”34, vilket betydde
att även om man inte arbetade i skogsarbetslägren under sommaren,
var det ändå viktigt att fortsätta vara aktiv inom arbetarrörelsen under
30
31
32
33
34
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denna period, främst av det skälet att då det åter blev vinter kunde inte
arbetsgivarna lura arbetarna på nytt.35 Ännu på 1930-talet var LWIUC
en populär arbetarrörelse som lockade till sig nya medlemmar varje år,
även om skogsarbetarnas antal sakta men säkert minskade.36
Fallet Rosvall och Voutilainen
Det som kom att bli en avgörande situation för finländare och den
finländska vänstern i Kanada var fallet Rosvall och Voutilainen. Vintern
1929 utbröt en strejk mot ”The Pigeon Timber Company” och dess höga
organisationskostnader. Omkring 300–400 skogsarbetare gick ut i strejk
20 mil norrut från Port Arthur och inom arbetarrörelsen uttalades ett
hopp om att strejken skulle sprida sig till andra läger. Viljo Rosvall och
John Voutilainen, två erfarna skogsarbetare som kände regionen väl,
anmälde sig som frivilliga att resa till ett skogsarbetsläger som styrdes av
en finländsk entreprenör och bestod främst av högerpolitiskt inriktade
finländare. Syftet med resan var att övertala de 100 arbetarna som bodde
där att medverka i strejken. Efter en vecka hade inget hörts från Rosvall
eller Voutilainen och man började misstänka att de hade drunknat i en
näraliggande sjö på sin resa till lägret.
Först på våren 1930 hittades Rosvalls och Voutilainens kroppar. Först
trodde man att de hade drunknat, vilket än idag är den officiella versionen
av händelserna, men de vänsterpolitiska finländarna och medlemmarna i
arbetarrörelsen var övertygade om att Rosvall och Voutilainen hade blivit
mördade 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 med ett deltagande av flera tusen personer. Själva begravningen
och dess procession blev en symbol för den finländska vänstern i Kanada
i vilken Rosvall och Voutilainen sågs som martyrer bland skogsarbetarna
i deras kamp för bättre förhållanden i skogsarbetslägren. Strejken som
Rosvall och Voutilainen ursprungligen hade medverkat i fick inte till
stånd några märkbara förändringar, men resulterade i att LWIUC tog
avstånd från IWW och istället anslöt sig till det nyligen etablerade Workers
Unity 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
Arthur och Sudbury. Inte endast skogsarbetare, utan också arbetslösa och
35 Metsätyöläinen nr. 3 (1927), 3–4.
36 Kero (1996), 169–170.
37 Radforth (1981), 32.
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gemene man och kvinna uttryckte sympati för skogsarbetarnas kamp
mot orättvisa förhållanden.38

Under 1930-talet utvecklades strejkerna i en alltmer bitter och våldsam
riktning i efterdyningarna av den stora depressionen. Vid denna period
steg arbetslösheten markant 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 många finländare
drabbades just denna grupp extra hårt. Inom den finländska grenen i de
kanadensiska fackföreningarna hade man redan från början organiserat de
arbetslösa så att även de skulle få sina röster hörda samt att de arbetslösa
nu organiserade sig tillsammans med skogsarbetarna för att få till stånd
bättre arbetsmöjligheter och förhållanden på arbetsplatserna.39

Trots framgångarna började strejkorganisationen visa tecken på inre
stridigheter. Den stora mängden arbetslösa gjorde det svårt att bilda en
stark arbetarrörelse, karaktäriserad av rivaliteter mellan olika etniska
grupperingar gjorde det svårt att samarbeta. Internt bland finländarna
uppstod det stridigheter eftersom vita finländare som inte tillhörde
LWIUC motarbetade arbetarrörelsens koppling till det kanadensiska
kommunistiska partiet. Bland de kommunistiska finländarna uppstod
även interna meningsskiljaktigheter då de som uttryckte lojalitet till
IWW inte uppskattade den fientlighet som de andra fackföreningarna
visade mot IWW. Under många strejker samarbetade dock finländarna
med varandra oberoende av meningsskiljaktigheter. Oroligheter uppstod
främst då arbetsgivarna försökte hämta in strejkbrytare som kunde
fortsätta arbetet i skogsarbetslägren, vilket de strejkade gjorde sitt
yttersta för att stoppa, till exempel hindrades strejkbrytarna från att
komma fram till lägren. I det senare fallet hade arbetsrörelsen utbildat
arbetarna i militära strategier för att skapa en barriär mot strejkbrytare.40

Tolvanen (1985), 59–60.
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1932 uppmärksammades det i Metsätyöläinen att i området kring Thunder
Bay hade skogsarbetarna ordnat strejker för att bland annat få lagstadgad
ersättning vid olycksfall under arbetets gång.41 Det framfördes även krav
på en förbättring i levnadsstandarden i lägren eftersom arbetsgivarna
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hade hållit ner lönerna så mycket det gick. Vidare hade arbetstillfällena
minskat och det inte fanns tillräckligt med mat samt att stugorna i
lägren var under all kritik.42 Strejken visade sig vara lyckad och i juli
gick arbetsgivarna med på de flesta av kraven, en utveckling som ingen
hade förväntat sig skulle hända under depressionen. Mängden arbetslösa
hade dock inte minskat och under hösten 1932 bestämde sig över 1000
finländare för att genomföra en hungermarsch genom gatorna i Port
Arthur. Demonstrationen slutade i katastrof då polisen attackerade
demonstranterna med konsekvensen att en ung finländare, Urho Jaaska, avled några dagar efteråt i sviterna av sina skador efter att, enligt
egen utsago, ha blivit misshandlad av polisen. Någon undersökning över
händelsen gjordes aldrig eftersom det inte fanns några bevis, men Jaaska
blev i likhet med Rosvall och Voutilainen en martyr hos finländska skogsarbetare i deras kamp samt att hans begravningsfölje utgjorde över 1
000 personer. Begravningståget utvecklades även till en demonstration
för de arbetslösa, manifesterat av hans kista som täckts med en röd duk
samt att en banderoll framförde ett budskap om att Jaaska dog för att
han krävde bröd.43
1932 var en kulmination och slut på enskilda finländska demonstrationer
och strejker bland skogsarbetarna. Under 1930-talet deltog finländarna
aktivt i arbetarrörelsen LWIUC, men som en etnisk grupp tillsammans
med andra etniska grupper.44 Orsakerna till att finländarna kom att
spela en stor och avgörande roll i kanadensiska fackföreningar såsom
LWIUC och bland skogsarbetarna beror till största delen på gruppens
storlek. De finländare som hade migrerat till Nordamerika i början av
1900-talet var till bakgrunden ofta från landsbygden och det var naturligt
att söka arbete inom ett område där arbetsuppgifterna var bekanta
sedan tidigare. Skogsarbete var för många finländare en språngbräda
till ett annat yrke och arbete eller till en egen bondgård i Kanada, men
det betydde inte per automatik att man tigande godkände undermåliga
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 Kanada var levnadsförhållandena märkbart sämre.

42 Maa- ja Metsätyöläinen nr. 9 (1932), 7.
43 Tolvanen (1985), 64–67.
44 Tolvanen (1985), 66.
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Inbördeskriget i Finland hade introducerat finländarna till socialistiska
och kommunistiska tankar och strömningar, vilket i Kanada inspirerade
till grundandet av radikala fackföreningar som uppmärksammade en
klasskamp mellan 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 migranter var aktiva inom fackföreningarna, men finländarna var
en av de mest synliga och högljudda i sina protester, vilket i efterhand kan
tolkas som att finländarna politiskt var mer radikala än kanadensarna
och andra etniska grupper.
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Från småstadsidyll till storstadsdjungel:
Rummets politiska betydelse i tv-komedin All in the Family

Oscar Winberg

”Who says we gotta live in New York” frågade sig Archie Bunker,
huvudpersonen i tv-komedin All in the Family (CBS, 1971–1979), i ett
avsnitt från 1971.1 Husets värmepanna hade gått sönder mitt i vintern
vilket fick Archie och hans hustru Edith att drömma om ett varmare klimat.
Archie målade upp sin idealiserade version av småstadslivet i väst, ”we got
a little elbow room out there [...] you seldom hear no discouraging word
[...] sunshine and clean air [...] a neighborhood where you go for a walk on
the street without fearing to take your life in your hands [...] where the
minrorities [sic] don’t outnumber the majorities.”2 Vad Archie beskrev var
den verklighet som hade präglat tv-komedier i Förenta staterna från sent
1950-tal framtill All in the Family hade premiär ett knappt år tidigare.3
Norman Lear, som skapade serien, konstaterade senare: ”for twenty
years – until [All in the Family] came along – TV comedy was telling us
there was no hunger in America, we had no racial discrimination, there
was no unemployment or inflation, no war, no drugs, and the citizenry
was happy with whomever happened to be in the White House.”4

Ur denna kontext som Lear beskriver utvecklades All in the Family. Serien
representerade en ny form av samhällsmedveten tv-komedi som präglades
av realism, en realism som ofta tog en politisk karaktär. Centralt för denna
politiska medvetenhet var rummet. Rummet var även avgörande i den
eskapism som präglade tv-komedier före All in the Family. Förändringen
som All in the Family innebar var inte endast en följd av ett nytt program
som tilltalade tittarna, utan ett paradigmskifte inom tv-industrin.

1 All in the Family, ’The Blockbuster’. Förenta staterna: CBS 1971.
2 Ibid.
3 Notera att jag med termen tv-komedier här uttryckligen syftar på
situationskomedier (eng. sitcom). Komedi på tv har i Förenta staterna bestått
av situationskomedier å ena sidan och sketch- och varietetskomedier å andra
sidan. Vad gäller politik i sketch- och varietetskomedier under tiden i fråga
rekommenderas: David Bianculli, Dangerously Funny: The Uncensored Story
of The Smothers Brothers Comedy Hour (New York 2009); Ken Feil, Rowan and
Martin’s Laugh-In (Detroit 2014).
4 Norman Lear, Even This I Get to Experience (New York 2014), 266–267.
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Trots att tv var det mest sedda mediet i efterkrigstida Förenta staterna
och tv-underhållnings roll som normskapande har fastställts i tidigare
forskning, är tv-underhållning som en del av politisk mentalitetshistoria
underutvecklat.5 Sedan 1990-talet har historieforskningen som utreder
rummet som en komponent i amerikansk politisk- och mentalitetshistoria
ökat kraftigt. Framväxten av en ny dominerande konservatism, som först
noterades i samband med Barry Goldwaters presidentkandidatur 1964
och i hög grad nådde sin zenit under Ronald Reagans administration
på 1980-talet, var inte endast en ideologisk rörelse utan till betydande
del en rumslig rörelse. Genom att kombinera ekonomisk och politisk
historieforskning har forskare som Kevin Kruse, Tom Sugrue och Robert
Self kunnat påvisa rummets betydelse inom den moderna konservatismen.6
Jag eftersträvar att, inspirerad av dessa historievetenskapliga strömningar,
klargöra hur politik och rummet förändrades kraftigt i underhållnings-tv
under början av 1970-talet.
Jag uppskattar därmed rummet som en central del av tv-underhållning vid
slutet av 1960-talet och början av 1970-talet, samt påvisar hur rummet
verkade för den politiska relevansen som All in the Family präglades av.
Framtill början av 1970-talet hade populära tv-komedier varit eskapistiska
till naturen, något som ofta tog formen av serier där handlingen var
satt ruralt i små byar. Skaparna av All in the Family däremot placerade
handlingen och karaktärerna väldigt medvetet i ett specifikt, urbant
rum och använde sedan detta rum för ett berättande som till grunden
var politiskt medvetet.

tidigare programprinciper övergavs och gav rum för All in the Family, och
hur rummet i serien var av central betydelse för dess politiska diskurs.

Tv-komedier under 1950- och 1960-talen
Som underhållningsmedium växte tv i Förenta staterna fram ur de
strukturer som rådde inom radioindustrin. De första tv-nätverken
bildades som delar av de etablerade radiobolagen, och till en stor grad
bestod underhållningsutbudet av samma erkända talanger som dominerade
radiosändningarna.7 Bland de tidigaste situationskomedierna som slog
igenom som tv-program hade majoriteten uttryckligen sina rötter i
radio-program.8 Med tanke på radiomediets karaktär var det naturligt att
komedierna på radio överlag präglades av ett stort garde utarbetat distinkta
röster, vilket ofta betydde olika dialekter eller accenter. Följaktligen var
etniska karaktärer ett återkommande inslag i de tidigaste tv-komedierna:
judar i The Goldbergs, skandinaver i Mama, irländare i Life of Riley och The
Honeymooners och svarta i Amos ´n´ Andy.9 I tandem med de politiska
utvecklingarna under 1950-talet, och i synnerhet den så kallade andra Röda
faran, kom dock tv-nätverken att i betydande skala överge programmen
med etniska huvudpersoner.10

7 Mittell (2010), 25.
8 Gary R. Edgerton , The Columbia History of American Television (New York
2007), 119.
9 The Goldbergs, Förenta staterna: CBS, 1949–1954; Mama, Förenta staterna:
CBS, 1949–1956; Life of Riley, Förenta staterna: CBS, 1949–1950, 1953–1958;
The Honeymooners, Förenta staterna: CBS, 1955–1956; Amos ’n’ Andy, Förenta
staterna: CBS, 1951–1953.
10 Joseph Litvak, The Un-Americans: Jews, the Blacklist, and Stoolpigeon
Culture. (Durham 2009), 155–157; Edgerton (2007), 148–149; Harry
Castleman & Walter J. Podrazik, Watching TV: Six Decades of American
Television (Expanded 2nd Ed.) (Syracuse 2010), 54. Den kanske genom
tidernas populäraste tv-komedi, I Love Lucy med Lucille Ball, utgjorde ett
märkbart undantag då den manliga huvudpersonen, spelad av Desi Arnaz, var
kuban.
11 Tom Engelhardt, The End of Victory Culture: Cold War America and the
Disillusioning of a Generation (Amherst 2007), 146.

De etniskt mångsidiga tv-komedierna ersattes under andra halvan av
1950-talet med vad kritikern David Marc kallat för ”benevolent Aryan
melodramas,” det vill säga helylle familjekomedier.11 De främsta exemplen
på denna genre är serierna Father Knows Best, The Donna Reed Show och

5 John Fiske, Television Culture (London 1987); David Marc, Demographic
Vistas: Television in American Culture (Philadelphia 1996); Jason Mittell,
Television and American Culture (New York 2010). Horace Newcomb
(red.), Television: The Critical View (New York 2000); Kim Phillips-Fein,
’Conservatism: A State of the Field’. Journal of American History, 98:3 (2011).
6 Kevin M. Kruse, White Flight: Atlanta and the Making of Modern
Conservatism. (Princeton 2005); Thomas J. Sugrue, The Origins of the Urban
Crisis: Race and Inequality in Postwar Detroit (Princeton 1996); Robert O. Self,
American Babylon: Race and the Struggle for Postwar Oakland (Princeton 2003).
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I Förenta staterna är tv-industrin en bransch som bygger på
reklamintäkter, sanktioneras och licenseras av staten, samt domineras
av underhållningsprogram. Därmed 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
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Leave it to Beaver.12 Denna slags komedier handlade i regel om ”small,
close-knit families living in the vast expanse of television’s interchangeble
suburbs.”13

Den rurala rensningen
Trenderna inom amerikanska tv-komedier som rådde under 1960-talet
kom till ett förvånansvärt abrupt slut i början på 1970-talet. Detta var
en reaktion i första hand på tv-industrins ekonomiska realiteter men
också en följd av politiska förändringar i samhället. Sedan 1950-talet och
framväxten av de tre stora tv-nätverken hade CBS, Columbia Broadcasting
System, dominerat.20 Denna dominans var förkrossande under stora
delar av 1960-talet då CBS stundvis stod för upp till 9 av de 10 mest
sedda programmen.21

Den amerikanska tv-industrin skiljer sig i hög grad från dito i länder
med stark public service tradition.22 I Förenta staterna har tv-bolagen
visserligen ett förhållande med staten då den federala kommunikations
byrån Federal Communications Commission (FCC) överser och licenserar
tv-stationer, men själva tv-bolagen är kommersiella aktörer vars intressen
i främsta hand är vinst. Det huvudsakliga syftet är ”to use freely accessed
programming as a lure to sell audiences to advertisers.”23 Distributionen
av tv-program i Förenta staterna skiljer sig också från systemet i många
europeiska länder, de tre nätverken förhandlar med lokala tv-stationer
och ingår kontrakt som i praktiken gör dem till dotterbolag som får
exklusiva rättigheter till nätverkets program på den marknaden.24

20 I Förenta staterna åtnjöt de tre tv-nätverken CBS, NBC och ABC i
praktiken monopol på tv-marknaden framtill slutet av 1970-talet, Mittell
(2010), 25.
21 Castleman & Podrazik (2010), 158.
22 Mittell (2010), 54–55.
23 Mittell (2010), 18.
24 Sedan slutet av 1980-talet har antalet ökat drastiskt men de tre stora har
fortfarande en dominant position, Fox har alltmera börjat accepteras som ett
stort nätverk och man hänvisar idag ofta till de fyra stora. Mittell (2010), 25.
25 Janet Staiger, Blockbuster TV: Must-See Sitcoms in the Network Era (New
York 2000), 104–105; Mittell (2010), 54.
26 Mittell (2010), 74–78. För en längre diskussion gällande vikten och
bristerna med Nielsen siffrorna, se Staiger (2000), 179.

Komedierna som kom att efterträda dessa på 1960-talet präglades av mera
fantasi- och magi-inslag, men kan ändå beskrivas representera samma
helylle tradition.14 Ett annat betydande tema för de mest framgångsrika
tv-komedierna under 1960-talet var en rural inramning. Bron mellan
1950-talets familjekomedier och 1960-talets rurala komedier kan
sägas vara The Andy Griffith Show, som William Paley, grundaren och
långvariga direktionsordföranden för CBS, identifierade som föregångaren
till alla rurala komedier.15 De rurala komedierna har beskrivits som
konsensusnarrativ som tilltalade en bred publik, mellan 1962 och 1969
fanns det ständigt minst en rural komedi bland de tre populäraste
programmen.16 Populärast av dessa var The Beverly Hillbillies, som i sig inte
utspelade sig i en rural miljö men vars huvudpersoner uttryckligen var
rurala, vars popularitet trots usel kritik ledde till flera rurala komedier.17
Snart fylldes tv-tablån av populära rurala komedier, flera skapade
av Paul Henning, som Petticoat Junction, Green Acres och Gomer Pyle,
U.S.M.C.18 Serierna har uppfattats som symptomatisk för 1960-talets
konsensusnarrativ som stod i skarp kontrast med det politiska tumultet
som präglade åren då de rurala komedierna var som framgångsrikast,
”the majorities of viewers at home simply preferred to avoid the upheavals
of the era for as long as they could.”19

12 Father Knows Best, Förenta staterna: CBS 1954–1955, NCB, 1955–1958,
CBS 1958–1960; The Donna Reed Show, Förenta staterna: ABC, 1958–1966;
Leave it to Beaver, Förenta staterna: CBS, 1957–1958, ABC, 1958–1963.
13 Castleman & Podrazik (2010), 118.
14 Erik Barnouw, Tube of Plenty: The Evolution of American Television (2nd
Revised Ed.) (New York 1990), 407.
15 The Andy Griffith Show, Förenta staterna: CBS, 1960–1968; William S.
Paley, As it Happened: A Memoir (New York 1979), 256.
16 Staiger (2000), 11–12.
17 The Beverly Hillbillies, Förenta staterna: CBS, 1962–1971; Castleman &
Podrazik (2010), 157.
18 Petticoat Junction, Förenta staterna: CBS, 1963–1970; Green Acres, Förenta
staterna: CBS, 1965–1971; Gomer Pyle, U.S.M.C., Förenta staterna: CBS,
1964–1969.
19 Edgerton (2007), 248.
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Tittarsiffror har alltid varit avgörande inom den amerikanska tv-industrin
eftersom affärsmodellen bygger på reklamintäkter.25 Reklamvillkoren
förhandlas uttryckligen på basis av reklamens räckvidd, vilken
huvudsakligen beräknas på basis av tittarsiffror, som mäts av separata
bolag såsom A.C. Nielsen Company.26 Tittarsiffrorna och reklamintäkterna
är avgörande för att förstå den förändring som tv-industrin stod inför
1970 och som främst kan ses i de populäraste tv-komedierna. Mot slutet
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av 1960-talet utvecklades allt mera exakta behov gällande tittarsiffrorna,
i stället för att nå hela befolkningen ökade vikten av att nå en specifik
sorts tittare. I regel intresserade sig reklambyråerna i allt högre grad
för unga, välutbildade och urbana personer. Orsakerna till detta låg i
deras köpkraft jämfört med befolkningen överlag och i synnerhet med
de gamla, lågutbildade och rurala.27
Mot slutet av 1960-talet hade CBS fortfarande en klar ledning bland
nätverken, vid sidan om deras prime time framgångar var både deras
nyhets- och eftermiddagsprogram populärast.28 Deras ställning i prime
time uppehölls dock tack vare såväl de rurala komedierna som andra
program med gamla etablerade stjärnor från 1950-talet, som Lucille Ball,
Ed Sullivan och Red Skelton.29 Under tv-säsongen 1969–1970 hotades
CBS position som ledande tv-nätverk för första gången på många år
ordentligt av NBC, National Broadcasting Company. Efter en kostsam
vår lyckades programchef Mike Dann på CBS, med hjälp av omfattande
omstruktureringar i tv-tablå och marknadsföring, hålla CBS på toppen
räknat i tittarsiffror, dock med en minimal marginal.30 Vid NBC hävdade
dock direktören Paul Klein högljutt att segern var pyrrhisk, CBS tittare
bestod i hög grad av oattraktiva demografier och därmed, hävdade Klein,
var NBC ett bättre alternativ för marknadsföring.31

ställning.33 Paley, som fortfarande hade avsevärt inflytande gällande
bolagets underhållningsutbud, uppskattade de populära komedierna men
övertygades av Wood om att förändringen var nödvändig.34

Inom två år lade CBS, under Woods ledning, ner en betydande mängd
populär komedier vars tittare var oproportionerligt gamla och rurala,
serier som Petticoat Junction, The Red Skelton Show, Green Acres, The Beverly
Hillbillies, Mayberry R.F.D. och Hee-Haw.35 ”[T]hey cancelled everything
with a tree – including Lassie,” som skådespelaren Pat Buttram uttryckte
det.36 Denna systematiska, men kontroversiella, förflyttning bort från
rurala miljöer i tv-underhållning har kommit att kallas the rural purge,
den rurala rensningen. Många inom CBS motsatte sig risktagningen som
beslutet innebar, i synnerhet då de nya, politiskt relevanta serierna som
skulle efterträda de nedlagda programmen presenterades.37

All in the Family och det urbana rummet
Efter att ha lagt ner de tidigare tittarfavoriterna var CBS tvungna
att hitta nya program som kunde locka de unga och urbana tittarna
som var så viktiga för reklamintäkterna. I kontrast till de synbart
apolitiska komedierna från 1960-talet bedömde direktörerna på CBS
att de attraktiva tittarna uttryckligen intresserade sig för mera politiskt
relevant underhållning.38

33 Castleman & Podrazik (2010), 209.
34 Frank Stanton, intervjuad av Don West (Los Angeles 2000, 2001): http://
www.emmytvlegends.org/interviews/people/frank-stanton#, 26.11.2015;
Fred Silverman (2001); Paley (1979), 256, 264; Gitlin (1985), 209; Edgerton
(2007), 275.
35 The Red Skelton Show, Förenta staterna: NBC, 1951–1953, 1970–1971, CBS
1953–1970; Mayberry R.F.D., Förenta staterna: CBS, 1968–1971. Serien var en
fortsättning på The Andy Griffith Show efter att han lämnat serien; Hee-Haw,
Förenta staterna: CBS, 1969–1971.
36 Anthony Harkins, Hillbilly: A Cultural History of an American Icon (New
York 2004), 203.
37 Paley (1979), 264; Edgerton (2007), 275.
38 Denna uppfattning baserade sig delvis på deras erfarenhet inom
varietetsprogram under slutet av 1960-talet, Ozersky (2003), 41.

Symptomatisk för denna nya slags underhållning var All in the Family,
Norman Lears och Bud Yorkins komedi om den fördomsfulle och
gammalmodiga Archie Bunker (Carroll O’Connor), hans naiva fru Edith
(Jean Stapleton), hans liberala dotter och svärson, Gloria (Sally Struthers)

27 Josh Ozersky, Archie Bunker’s America: TV in an Era of Change, 1968–1978.
(Carbondale 2003), 41.
28 I Förenta staterna var prime time på 1960-talet programtimmarna
mellan 19.30 och 23.00. Castleman & Podrazik (2010), 209.
29 Ozersky (2003), 49; (Mittell 2010), 82.
30 Castleman & Podrazik (2010), 209; Fred Silverman, intervjuad av Dan
Pasternack (Los Angeles 2001): http://www.emmytvlegends.org/interviews/
people/fred-silverman#, 25.11.2015; Mike Dann, intervjuad av Don West,
(Los Angeles 1998): http://www.emmytvlegends.org/interviews/people/
michael-dann#, 25.11.2015.
31 Edgerton (2007), 274.
32 Todd Gitlin, Inside Prime Time (New York 1985), 206–207. Fred Silverman
2001.
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Vid CBS hade Robert Wood utnämnts till den nya presidenten för
nätverket år 1969, Wood hade sin bakgrund inom CBS i arbete med tvstationerna och hade där personligen sett hur dåligt de rurala komedierna
sålde i de eftertraktade storstadsmarknaderna.32 Tillsammans med
den nye programchefen, Fred Silverman, såg Wood att hela nätverkets
underhållningsutbud måste förnyas för att undvika att förlora sin ledande
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och Mike (Rob Reiner).39 Lear och Yorkin hade i flera år försökt sälja
serien men deras pilotavsnitt uppfattades som för kontroversiell för ABC,
American Broadcasting Company.40 På CBS insåg dock Mike Dann, Robert
Wood och Fred Silverman alla vilken potential programmet hade så fort
de såg det inspelade pilotavsnittet.41 Paley själv avskydde programmet
och på den interna Program Practices avdelningen var man högst skeptisk,
men Wood trodde på programmet och i januari 1971 visades första
avsnittet.42 Redan följande höst, när den andra säsongen av All in the
Family började, klättrade programmet till toppen av tittarsiffrorna och
slog sedan alla rekord genom att hållas där ända fram till 1976.43 Wood
hade haft alldeles rätt i sin chansning på att de unga tittarna välkomnade
politisk relevans i sin underhållning.

den liberala politik som serien stod för. I kontrast till såväl de tidigare
familjekomedierna som de rurala komedierna betydde en politiskt
medveten komedi placerad i Queens att etnicitet blev ett återkommande
tema. Archie Bunker var rasist, han beskrevs av andra karaktärer, av
skaparna, av kritiker och till och med av CBS i marknadsföring, som
en bigott.45 Archie förlorade ständigt debatter och även om han aldrig
lärde sig något kunde publiken se hur ihåliga hans argument var.46
Hans reaktionära inställning i fråga om etniciteter, samt hans starka
antikommunism och hans stöd för traditionella sexuella normer, gör
att han ofta avfärdas som konservativ utan någon ingående diskussion
kring Archie som representant för den urbana arbetarklassens kris under
1970-talet.47 Det finns dock skäl att se All in the Family som uttryckligen
en skildring av de hårda ekonomiska villkoren som 1970-talet förde med
sig, och då är det avgörande att handlingen var satt i Queens.

45 Richard P. Adler (red.), All in the Family: A Critical Appraisal (Westport
1979), xvii; Staiger (2000), 84.
46 Richard Nixon, White House Tapes. Yorba Linda: Richard Nixon
Presidential Library and Museum, 13.5.1971. OVAL 498–5; Adler (1979), 108.
47 Sean Campbell, The Sitcoms of Norman Lear (Jefferson 2006), 13; Barbara
Moore, Marvin R. Bensman & Jim van Dyke, Prime-time Television: A Concise
History (Westport 2006), 179.
48 Sugrue (2014), 127–128.
49 Kim Phillips-Fein, ’The Legacy of the 1970s Fiscal Crisis,’ The Nation,
16.4.2013: http://www.thenation.com/article/legacy-1970s-fiscal-crisis/,
28.11.2015.
50 All in the Family, ’Meet the Bunkers,’ Förenta staterna: CBS, 1971.
51 Joseph P. Viteritti (red.), Summer in the City: John Lindsay, New York, and
the American Dream (Baltimore 2014), 257–264.

All in the Family var medvetet politisk, såväl producenterna som
skådespelarna var uttalat liberala, och rummet som serien utspelade
sig i var en stor del av denna politik.44 Familjen Bunker bodde på Hauser
Street i området Queens i New York och denna rumsliga närvaro var
central för politiken i All in the Family. Detta markerades tydligt med
öppningssekvensen som bestod av Archie och Edith sjungandes framför
pianot varpå följde filmmaterial av Manhattan och därefter Queens.
Öppningen avslutades med en bild av fasaden av det hus där majoriteten av
handlingen utspelade sig. Genom att sätta handlingen i arbetarkvarteren
i det urbana New York kunde Lear använda rummet för att framhäva
39 Det finns skäl att notera att medan All in the Family var det tydligaste och
framgångsrikaste exemplet på denna nya sorts komedi hade den en värdig
föregångare, som hade premiär ett halvår tidigare på CBS och banade vägen
för urbana komedier, i The Mary Tyler Moore Show, Förenta staterna: CBS,
1970–1977.
40 Lear (2014), 224–225.
41 Lear (2014), 231; Bud Yorkin, intervjuad av Morrie Gelman (Los Angeles
1997): http://www.emmytvlegends.org/interviews/people/bud-yorkin#,
29.11.2015.
42 William Tankersley, intervjuad av Don Carleton (Los Angeles 2001):
http://www.emmytvlegends.org/interviews/people/william-tankersley,
28.11.2015; Silverman (2001); Lear (2014), 236; Aniko Bodroghkozy, Groove
Tube: Sixties Television and Youth Rebellion (Durham 2001), 229; Yorkin (1997).
43 Staiger (2000), 12.
44 Rob Reiner, intervjuad av Karen Herman (Los Angeles 2004): http://
www.emmytvlegends.org/interviews/people/rob-reiner, 28.11.2015;
Norman Lear, intervjuad av Morrie Gelman (Los Angeles 1998): http://www.
emmytvlegends.org/interviews/people/norman-lear#, 28.11.2015; Carroll
O’Connor, intervjuad av Charlie Davis (Los Angeles 1999): http://www.
emmytvlegends.org/interviews/people/carroll-oconnor#, 28.11.2015.
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Liksom många andra stora industristäder på östkusten drabbades New
York hårt av den avindustrialisering som präglade efterkrigstida Förenta
staterna, hundratusentals industrijobb lämnade städerna för förorter,
mindre städer eller andra länder.48 Trots att New York under hela 1900-talet
framstod som kapitalismens högborg, med Wall Street som symbol, fann
staden sig i en allt djupare ekonomisk kris under 1960-talet då utgifterna
steg samtidigt som såväl industriarbeten som övremedelklassfamiljer
lämnade staden.49 Denna ekonomiska kris är inbyggd i premissen för All
in the Family där det unga gifta paret Gloria och Mike var tvungna att bo
hos hennes föräldrar medan han slutförde sina studier, eftersom de inte
hade råd med en egen lägenhet.50 Året före All in the Family hade premiär
höjde staden priset på metrobiljetter från 20 cent till 30 cent, och fem år
senare var staden på konkursens brant.51 För arbetarklassen, i synnerhet
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i Queens, Brooklyn och Bronx, manifesterades krisen uttryckligen i
deras egna kvarter. ”It was the absolute fear that their neighborhood, in
Corona or Forest Hills, would be populated by poor people,” minns en
representant för stadsdelen Corona i Queens.52 Archie Bunker delade
denna rädsla för att dela sitt kvarter med andra, vilka de än må ha varit.
Mellan 1960 och 1970 sjönk andelen vita New York-bor från 76.5% till
63.2%, delvis en följd av att vita lämnade staden med dess uppfattade
ekonomiska problem, kostsamma välfärdsinfrastruktur och brottslighet,
för förorterna.53 Historikern Jefferson Cowie illustrerar hur dessa faktorer
kom att försätta uttryckligen arbetarklassen i en problematisk sits i
början av 1970-talet där stora delar av denna grupp kände att världens
förändring kom på deras bekostnad.54 För många vita i arbetarklassen
knöts den ekonomiska krisen, stadens förfall och de etniskt homogena
arbetarklasskvarterens undergång ihop i en rasfråga; ”To the people of a
place like Queens [...] [a] true crisis in government is [a black kid] in your
daughter´s class.”55 Den främsta representanten för denna motreaktion
var just Archie Bunker.56
När Archie fick höra att en av hans grannar hade sålt sitt hus blev han
orolig över att de nya ägarna skulle vara judar. Han påminde sin gamla
granne om hur de tidigare i grannskapet hade lyckats hålla ute en judisk
familj med hjälp av en namnlista de cirkulerat i kvarteret. När det visade
sig att de nya grannarna i själva verket var svarta, hävdade Archie att de
skulle förstöra fastighetsvärdet i hela kvarteret och att de borde hållas
med de sina, i Harlem. Mike förklarade för Archie, och tittarna, hur
studier visat att de första minoriteter som flyttar till ett tidigare slutet
grannskap i regel har högre socio-ekonomisk ställning och därmed höjer
fastighetsvärdet. 57 Archie fortsatte dock i senare avsnitt sina försök
att hålla grannskapet homogent och lobbade grannarna att skriva på
52 Sam Roberts, ’An Outsider’s Borough Shaped a Politician who Helped
Shape it,’ New York Times, 2.1.2015.
53 Charles Brecher & Raymond D. Horton, Power Failure: New York City
Politics and Policy Since 1960 (New York 1993), 6–7.
54 Jefferson Cowie, Stayin’ Alive: The 1970s and the Last Days of the Working
Class (New York 2010), 194–196.
55 Joshua B. Freeman, Working-Class New York: Life and Labor Since World
War II (New York 2001), 235.
56 Cowie (2010), 192; Freeman (2001), 239–240.
57 All in the Family, ’Lionel Moves into the Neighborhood,’ Förenta staterna:
CBS, 1971.
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en överenskommelse om att inte sälja hus åt flera representanter för
minoriteter.58

Trots att Archie upprepade gånger försökte stoppa minoriteter att
flytta in i kvarteret hade han inga moraliska kval över att själv sälja
sitt hus åt en svart familj, så länge han själv gick på vinst. Mike och
Gloria försökte förklara hur fastighetsmäklaren utnyttjade de facto
segregation för egen vinst genom att sälja hus i tidigare homogena
grannskap till minoriteter för priser väl över marknadsvärde.59 De
systematiskt diskriminerande fastighetsstrukturerna i New York sträckte
sig även till försäkringsbranschen, och Archie fick smaka sin egen bittra
medicin då deras hemförsäkring sades upp som följd av ökad integration i
stadsdelen. ”That’s discrimination,” hävdade Archie högljutt men märkte
snart att han var hjälplös mot försäkringsbranschens regelverk.60

Archie lärde sig naturligtvis ingenting men genom att ständigt påvisa hur
bristfällig hans logik och argument var når All in the Family tittarna med
politiskt medvetna åsikter. Dessa exempel, från de två första säsongerna
av All in the Family, visar hur skaparna av serien använde uttryckligen
det urbana rummet för att föra fram politiska övertygelser. Norman
Lear hävdade länge att författarna inte medvetet inkluderade politiska
budskap i serien men insåg sedan att tv-komedier alltid har sänt politiska
budskap genom deras normskapande funktion, och ansåg att hans budskap
skildrade verkliga förhållanden på ett sätt som inte tidigare skådats.61

All in the Family, ’The First and Last Supper,’ Förenta staterna: CBS, 1971.
All in the Family, ’Blockbuster’.
All in the Family, ’The Insurance is Cancelled,’ Förenta staterna: CBS, 1971.
Lear (2014), 266.

Avslutning
Då man jämför de populäraste tv-komedierna från slutet av 1960-talet
med de från tidigt 1970-tal är det slående hur olika dessa är trots att
endast några år skiljer dem åt i tid. De tidigare konsensusnarrativen
undvek medvetet öppet politiska ställningstaganden, samtidigt som
deras skildring av en verklighet utan ekonomiska, ras eller politiska
konflikter propagerade en konservativ världssyn. Deras popularitet
höll i sig under det politiskt kaotiska 1960-talet men lyckades inte locka
de eftersökta unga tittarna och övergavs som olönsamma, oberoende
popularitet, av tv-bolagen. Då målet var att nå unga, utbildade, urbana
tittare, bedömde en yngre generation direktörer på CBS, att samma
58
59
60
61
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öppna politiska medvetenhet som undvikits under 1960-talet nu var
nyckeln till framgång. De nya direktörerna fick rätt då All in the Family,
den mest politiska tv-komedin genom tiderna, snabbt växte sig till det
populäraste tv-programmet.
Norman Lear beskrivs ofta som mannen som förändrade tv-underhållning
på 1970-talet, men trots att Lears talang och inflytande är uppenbart var
förändringen som skedde bland tv-komedier på 1970-talet uttryckligen
följden av direktörers, i synnerhet Robert Woods och Fred Silvermans,
försök att garantera en fortsatt ledande ställning för CBS, och därmed
fortsatt vinst för bolaget. Motivationen bakom förändringen var ekonomisk,
men följden var att den uttalat politiskt liberala Norman Lear fick en
plattform med en publik på tiotals miljoner för sitt ideologiska budskap.
Lear, och de övriga aktörerna bakom serien, använde denna plattform
för att satirisera Archies reaktionära och fördomsfulla övertygelser och
för att skildra arbetarklassens ekonomiska kris under 1970-talet, för
vilket rummet var avgörande.
Genom att sätta handlingen i ett arbetarklasskvarter i Queens strävade
producenterna efter realism. Den rådande de facto segregationen som
präglade arbetarkvarteren i storstäderna brast samman under början av
1970-talet samtidigt som arbetarklassen mötte en växande ekonomisk kris.
Realismen tog formen av att skildra hur själva rummet blev politiserat.
Det tidigare homogena rummet, såväl på tv som i verkligheten, utmanades
i All in the Family.
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Nostalgi genom skorstenen
En samtida skildring av Hangös förlorade industri som ett
rum över en svunnen tid

Christoffer Holm

Sommaren år 2012 stod staden Hangö i sydvästra Finland inför en både
allvarlig och chockerande ekonomisk och social motgång då stadens
största arbetsgivare, ståltillverkaren FNsteel Oy Ab,1 lämnade in sin
konkursansökan. Ekonomiska svårigheter hos det internationella
stålföretaget FNsteels finländska dotterbolag ledde till att stålverket och
masugnen i Hangö stängdes över en natt. Runt 260 arbetare vid stålverket
och ytterligare cirka 150 anställda hos andra företag på fabriksområdet
förlorade sina jobb.2 En konkursförvaltare tog över och inledde försök
att finna en ny ägare till fabriken. Trots hoppfulla uttalanden i medierna
hittades ingen köpare under två år av försök. Den omgivande marken
inklusive stålverkets hamn såldes slutligen till Hangö stad i december
2014, medan själva stålverket och de flesta omgivande fabriksbyggnaderna,
efter ett avtal mellan konkursboet och ett rivningsföretag, hade erhållit
rivningslov från kommunen våren 2014, börjat nedmonteras och säljas
som skrot.

En era fick sitt definitiva slut och en motreaktion föddes snabbt. Stålverket
hade inte enbart varit Hangös största privata arbetsgivare utan en
symbol för hela Hangö udds industri. En tydlig offentlig nostalgisering
fick sitt första uttryck då en lokal förening ville bevara fabriken som ett
minnesmärke. Sedan dess har uttrycken blivit flera. Samtliga reaktioner
faller under det begrepp som historikerna Jefferson Cowie och Joseph
Heathcott kallat ”smokestack nostalgia,” skorstensnostalgi eller nostalgin

1 FNsteel verkar i dag i främst Sverige och Nederländerna, medan det
finländska dotterbolaget upphörde i konkursen 2012.
2 Uppskattningen av hur många som förlorade jobbet varierar. Vissa talar
om totalt uppemot 600–700 personer inklusive dem konkursen påverkade vid
FNsteels fabrik i Dalsbruk. Det innebär att konkursen var Finlands i särklass
största år 2012.
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kring förlorad tung och dominerande industri.3 Nostalgiseringen blev
desto snabbare, mera offentlig och därmed tydligare då stålverket som
ett sista fysiskt minne skulle rivas. Samtidigt inledde kommunen och
dess beslutsfattare en till synes medveten och enhälligt överenskommen
process om att skapa nya jobb och näringar i den gamla industrins ställe.
Stålverket skulle inte starta igen, en traditionell och till och med ganska
primitiv industri som fabriken i Koverhar hörde till det förflutna.
Denna text presenterar kontrasten mellan den offentliga reaktionen
hos allmänheten och det kommunala arbetet för att återhämta sig från
förlusten av stålverket. Min koncisa inblick och analys i denna del av
konkursens följder framställer innebörden av de olika uttrycken för
nostalgiseringen. Dessutom ställs frågan om en nostalgisering som lyfter
upp det gamla, och arbetet för en strukturomvandling, går åt motsatta
håll och därmed innebär en utmaning. Går nostalgiseringen stick i stäv
med det arbete som är nödvändigt för att samhället ska återhämta sig?
För att kunna samla sig på nytt behöver Hangö nämligen någonting nytt
för att kunna bryta med det gamla. Jag argumenterar för att staden rent
psykologiskt inte kan leva på en gammal identitet som slagits i spillror i
och med förlusten av det symboliskt viktiga och helt konkret dominerande
stålverket som en arbetsplats. Samtidigt kan nostalgiseringen vara viktig
som en sorgeprocess.
Trots det måste rummet omdefinieras både konkret och bildligt för att
ge utrymme för nya typer av företag. Hangö måste överge sin identitet
som industristad eller åtminstone till en del ge avkall på industrins
dominerande betydelse i identiteten. Att fortsättningsvis bygga en del
av sin styrka som kommun på dominansen av traditionell industri blir
omöjligt. Invånarna måste få andra alternativ och beredas möjlighet att
acceptera nya typer av näringar. Jag argumenterar för att det kan försvåras
av att nostalgin kring den förra identiteten är stark. Min analys av detta
baserar sig i huvudsak på sociologen Tim Stranglemans artikel ’’Smokestack
Nostalgia’: ’Ruin Porn’ or Working-Class Obituary: The role of Deindustrial
3 År 2003 gick Cowie och Heathcott även i bräschen för ett nytänkande
inom forskning om deindustrialisering. I antologin Beyond the Ruins: The
Meanings of Deindustrialization vill de bryta med forskningens fokus på
deindustrialiseringens konkreta följder, ”the body count.” De vill tänka
om kronologin, minnet, rumsliga förhållanden, kulturen och politiken
i processen vi kallat deindustrialisering. Se: Jefferson Cowie & Joseph
Heatcott, ’Introduction,’ Beyond the Ruins: The Meaning of deindustrialization,
red. Jefferson Cowie & Joseph Heatcott (Ithaca 2003), 1–2; 14–15.
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Representation’ (2013).4 För bakgrunden till deindustrialisering som en
även utpräglat kulturell företeelse med rumsliga aspekter förlitar jag mig
på Steven High och David W. Lewis i Corporate Wasteland: The landscape
and Memory of Deindustrialization (2007).5

Jag utgår liksom Strangleman, High och Lewis ifrån rummet som
betydelsefullt. Rummet, eller platsen, i form av stålverket får en både
representativ och symbolisk roll. Det är vid stålverket det betydande
arbetet utfördes. Det konkreta stålverket gav levebrödet. Fabriken
blir därmed en representation eftersom arbetet på verket, den vardag
fabriksarbetet innebar och den identitet det skapade inte längre kan
synliggöras.6 Fabriker i allmänhet, och i det här fallet stålverket, blir
därtill symboliska för de uppsagda arbetarnas identitet, i vissa fall som
ett hjärta för hela samhället.7 I Hangös fall har stålverket av flera orsaker
utgjort en symbol för hela uddens industri och den minneskultur som
hittills uppstått kring det talar för dess särställning. En sådan har inga
andra förflutna nedläggningar eller nedskärningar bland Hangös många
industrier resulterat i.8

Det andra rummet som är betydelsefullt för denna analys är samhället
Hangö. Tack vare läget ute på sydvästra Finlands yttersta spets och endast
kopplat till fastlandet med en landtunga är staden redan geografiskt ganska
klart avgränsad. Därtill har den starka industri och hamnverksamhet som
funnits i staden i över ett sekel markerat gränserna ännu tydligare. Staden
har länge varit hamnstaden och industristaden vid sidan av sommarstaden,
turistorten och i någon mån den historiska badorten. Hangö har haft

4 Tim Strangleman, ’’Smokestack Nostalgia’: ’Ruin Porn’ or Working-Class
Obituary: The role of Deindustrial Representation,’ International Labor and
Working-Class History Vol. 84 (2013), 23–37.
5 Steven High & David W. Lewis, Corporate Wasteland: The landscape and
Memory of Deindustrialization (New York 2007).
6 Flera forskare som studerat deindustrialisering har påtalat detta, och
även kopplat det till modernisering och kapitalism. Se ex: Cowie & Heathcott
(2003), 15. Även historiker som Pierre Nora har påtalat betydelsen av hur
minnen tillskrivs och ”fastnar” på platser. Se: red. Pierre Nora, Realms of
Memory: The Construction of the French Past (New York 1998), 18.
7 High & Lewis (2007), 9.
8 År 1976 slog den hårdaste konkursen före konkursen vid stålverket
i Koverhar mot Hangö. Då förlorade drygt 300 personer arbetet på
klädfabriken Hyvon. Trots den stora förlusten har ingen nämnvärd
nostalgisering följt på den konkursen. Fabriken där Hyvon verkade fick dock
ny verksamhet i och med företaget Printal.
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och har fortfarande flera identiteter, vissa starkare i invånarnas ögon,
andra starkare i utomståendes ögon. Flera processer, kommunala beslut
och handlingar har både medvetet och omedvetet påverkat, och påverkar
fortfarande, dessa identiteter, men jag argumenterar för att FNsteels
konkurs och rivningen av stadens största arbetsplats tvingar fram en
ytterligare process. I den processen kommer staden som industristad
definieras om och en medveten satsning på något annat leder till en ny
identitet, eller en förändrad identitet där någon av de andra identiteterna
stärks. Samtidigt kommer processen kring en nostalgisering av den forna
tunga industrin och specifikt stålverket säkerligen fortsätta. Resultatet
av dessa processer går åtminstone delvis mot varandra, delvis parallellt.
En dominerande industri ger staden identitet
Vid en så betydande förlust av arbetstillfällen som FNsteels konkurs
innebar för en liten stad som Hangö är konsekvenserna givetvis många.
I maj 2012, en månad före konkursen, låg arbetslöshetsgraden i Hangö
på 8,4 procent. Två månader senare hade den stigit till 12 procent.9
Dylika ekonomiska och sociala konsekvenser följer självfallet på stora
industrinedläggningar men utöver de konkreta följderna finns en hel
del andra mindre synliga följder, så även i Hangö. Konkursen slår bland
annat mot lokalsamhällets och invånarnas identitet, samt uppfattningen
om den egna staden och dess styrkor, framgång och framtid.
Att identiteten oundvikligen påverkas kan förklaras av den vikt stålverket
hade i uppfattningen om staden Hangö. Den del av Hangös identitet som
hänförs till arbetsplatser, ekonomi, invånarens arbetsliv och därmed
vardag, har bland annat byggts upp av faktumet att Hangö länge varit
ett av Finlands mest industrialiserade samhällen i relation till sin
befolkningsmängd, och betydelsen av industrin och specifikt stålverket
i Hangö slutar inte där. Fabriken började planeras i mitten av 1950-talet
och företaget Oy Koverhar Ab grundades år 1960. Bakom starten låg
finländska Oy Vuoksenniska Ab och svenska Stora Kopparbergs Bergslags
AB. I lokala medier resulterade bygget av masugnen i rubriker som ”En
bygd byter ansikte.” Som mest arbetade 1100 personer med bygget av
masugnen som blev Finlands största och startade den 25 november 1961.
Tio år senare byggdes stålverket och den första smältningen skedde i april
1971. Fabriken var modern, blev symbolisk för Hangös efterkrigstida
industrialisering och återuppbyggnad och var redan på 1960-talet en
9 Närings- trafik och miljöcentralen i Nyland, Työllisyyskatsaus 5/2012 &
7/2012.
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stor arbetsgivare med knappa 400 anställda.10 Stålverket och masugnen
var en grundpelare i Hangös fortsatta tillväxt som en efterkrigstida
industristad och gav en livslång karriär för hundratals arbetare, och i
flera fall arbete för flera generationer. Det närliggande samhället Lappvik,
med i dag runt 500 invånare, levde upp.

Efter drygt 50 år av verksamhet stod stålverket våren 2012 inför en
omfattande modernisering. Då hade Hangö udds rent fysiskt mest synliga
symbol 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 alltmer omodernt och heller inte specialiserats i den
tilltagande konkurrensen på världsmarknaden. Våren 2012 ville ägarna
ändå satsa på en betydande renovering av bland annat masugnen. Den
första fasen skulle kosta 40 miljoner euro, totalt väntade renoveringar
och investeringar på 150 miljoner euro. Fabriken skulle få nytt liv och
FNsteel byggde upp en hoppfull bild av framtiden. Moderniseringen
skulle föra den traditionella tunga industrin in i framtiden. Allt skulle
bli ”effektivare och mera finslipat,” eller som de regionala medierna och
till exempel fackföreningstidningen Ahjo uttryckte det: nu fanns det
”framtidstro i Koverhar igen.”11

Chocken den 26 juni 2012
Mitt i moderniseringen den 26 juni 2012 kommer ändå det chockerande
beskedet om konkurs. Moderniseringen och det övriga arbetet stannar
av i både Koverhar och Dalsbruk där FNsteels andra finländska fabrik
ligger. Konkursen innebär förlusten av den största arbetsgivaren på
Hangö udd och en av de största i hela regionen. Runt 260 personer är
anställda direkt av FNsteel i Koverhar. På området verkar därtill flera
företag med sammanlagt runt 150 anställda. Samtliga företag är beroende
av verksamheten vid stålverket och tvingas därmed efterhand lägga ner
sin verksamhet. Utöver denna förlust upphör all aktivitet i Hangö udds
största fabrik och den synligaste byggnaden på udden. Stålverkets höga
byggnader och masugnen syns på tiotals kilometers avstånd. Stålverket
utgör en konkret representation för industrin på Hangö udd och en symbol

10 Gunnar Lundqvist, Koverhars tillblivelse och tid som järnverk (Lappvik
2001) & Leif Stenwall, Koverhar: Från dåtid fram till nutid 1960–2014,
Ekenäs tv 2015.
11 Pia Santonen, ’Tunga industrin i Koverhar fortsätter’: http://svenska.
yle.fi/artikel/2011/04/26/tunga-industrin-i-koverhar-fortsatter & Jonny
Smeds, ’Framtidstro i Koverhar’: http://arkisto.ahjo.fi/portal/suomi/ahjo_
verkkolehti/?a=getArticle&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 Hangö.
Reaktionerna på nedläggningen blir stor, de regionala medierna följer
upp konkursen så gott som varje dag i flera veckor. Nedläggningen blir en
stor händelse även i stålbranschen. Flera tidningar lyfter upp den som ett
tecken på förändring i den finländska stålindustrin. Ännu i oktober 2015
publicerade Ahjo en artikel om hur stålindustrin i Finland lever vidare
genom specialisering. Koverhar var det sista traditionella stålverket i
Finland och det fjärde sista i sin helhet. De tre som än i dag är i bruk
överlever på den globala marknaden och dess aktuella överproduktion
genom att satsa på specialstålprodukter.12

arbetstillfällen och dess symboliska byggnad för stadens industri,
påverkas inte enbart stadens näringsstruktur utan även samhällets
identitet. De konkreta följderna har givetvis varit arbetslöshet och
utflyttning. Ekonomiskt har kommunen tagit emot de första betydande
smällarna under 2015 då de beräknade skatteinkomsterna måste skrivas
ner mitt under budgetåret. Flera följder, både ekonomiska och sociala,
lär vänta. Internationellt har dylika processer och vanliga följder varit
föremål för omfattande forskning ända sedan 1970-talet då den så
kallade deindustrialiseringen blev ett fenomen i USA. Forskningen om
hur stålverken monterades ner, arbetsplatser förlorades, små städer
omstrukturerades och hur det så kallade rostbältet i östra USA uppkom
har studerats ingående.

Dessa konsekvenser är givetvis intressanta och viktiga att studera
även för Hangös del men samhälleligt är den konstruktiva vägen mot
en ny struktur, parallellt med de negativa följderna vanligtvis kallat
strukturomvandling,16 mer relevanta. Samtidigt som samhället anpassar
sig till följderna inleds en jakt på något som kan kompensera bortfallet. I
vanliga fall handlar det helt konkret om jakten på nya arbetstillfällen och
nya näringsgrenar. I Hangös fall argumenterar jag för att man förutom
detta behöver en omdefiniering av stadens identitet, en omvandling som
inte enbart innebär att den konkreta och synliga strukturen förnyas.
Även identiteten behöver en omstrukturering. Denna omdefiniering
behövs för att en så stor förlust ska kunna bearbetas rent psykologiskt
och identitetsmässigt. Dessutom måste man åtminstone delvis bryta
med det gamla för att ge rum för något nytt, nya typer av arbetsplatser,
arbetsmöjligheter och en ny identitet. Den nya identiteten är ett måste då
den gamla inte längre kan stödjas i och med det ändrade industriklimatet
i Finland liksom i resten av Norden. Den typ av basindustri till vilken ett
traditionellt stålverk, och en stor del av den övriga metallindustrin, hör
har kontinuerligt nedmonterats i övriga västvärlden. Detta har tagit än
mer fart i och med den ekonomiska recession som inleddes runt 2008.

All denna symboliska innebörd stärks av Hangös industrihistoria före andra
världskriget, en stark industri ännu under 2000-talet, men även till och
med efter FNsteels konkurs. 2007, innan recessionen gjorde sitt globala
inträde, hade Hangö närmare 1900 personer sysselsatta inom enbart
tillverkningsindustrin i relation till en befolkning på drygt 9000 invånare.
Grannkommunen Raseborg med en runt tre gånger större befolkning hade
cirka 1700 personer sysselsatta inom tillverkningsindustrin.13 Ungefär
25 procent av den arbetsföra befolkningen i Raseborg var då sysselsatt
inom näringsgrenen för förädling14. I Hangö låg procenten på runt 43
men steg ännu år 2009 till 45 procent varefter trenden svängde. Ännu vid
utgången av 2012 fanns cirka 37 procent av alla arbetstillfällen i staden
inom näringsgrenen för förädling, men då hade den procentuella andelen
sjunkit från runt 42 på ett år. Bland de övriga mest industrialiserade
städerna i Finland hade Forssa då 34,4, Valkeakoski 37,8 och Högfors 42,7
procent av arbetstillfällena inom förädling. I hela landet låg medeltalet
på 21,6 procent.15
Den nödvändiga omstruktureringen
Då ett samhälle med Hangös bakgrund och situation utsätts för en så
stor förlust av en fysisk arbetsplats, med en tydlig koppling till konkreta

16 Begreppet strukturomvandling förtjänar en kort diskussion. Begreppet
borde rimligtvis hänvisa till en konkret förändring i ett samhälle, där
gamla näringsstrukturer ersätts av nya. De gamla har då troligtvis förlorats
abrupt genom konkurser eller nedskärningar. Vid sådana händelser ges
utsatta kommuner och områden i Finland statusen som område för akut
strukturomvandling. Därmed syftar statliga myndigheter på att redan
förlusten av strukturer innebär strukturomvandling. Jag utgår från att
strukturomvandlingen sker då den nya strukturen skapas.
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12 ’Vielä sulaa teräs Suomessa,’ Ahjo, nr. 13 (2015).
13 Statistikscentralen/sysselsättningsstatistik, Industri, Västra Nyland,
Arbetsplatser inom tillverkning kommunvis 2007–2011. Näringsgren
TOL2008.
14 Från och med 2007 har statistikcentralen övergått till att statistikföra
sysselsättningen enligt denna näringsgren.
15 Statistikscentralen, Kommunernas nyckelsiffror (Forssa,
Högfors, Valkeakoski, Hangö, Raseborg): http://www.stat.fi/tup/alue/
kuntienavainluvut.html#?active1=SSS&active2=710.
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I Hangö kunde den konstruktiva vägen mot omstrukturering skönjas
redan några månader efter FNsteels konkurs, men har på riktigt tagit
fart först sommaren och hösten 2015. Direkt efter konkursen 2012, var
staden fortfarande lamslagen av förlusten. Statliga myndigheter beviljade
regionen kring stålverket (kommunerna Hangö och Raseborg) status
som område för akut strukturomvandling, FNsteels konkursförvaltare
försökte hitta en ny ägare för att fortsätta verksamheten såsom förr och
kommunala och statliga myndigheter inledde åtgärder för att skola om
uppsagda och minska verkningarna av den akut växande arbetslösheten.
Hoppet om en fortsatt verksamhet var stark och stärktes gång på gång av
konkursförvaltarens uttalanden om att det fanns stora möjligheter att
hitta en ny ägare. Dessa hopp lyftes upp i regionala medier, och till och
med nationella medier hoppade på denna jargong, trots att experter var
skeptiska till en fortsättning. Ganska snabbt borde det ändå ha stått klart
att stålverket inte återuppstår. Marknadspriserna på stål var ogynnsamma,
moderniseringen hade blivit ofullbordad och redan en omstart av den
och hela verket skulle vara kostsamt. Under 2013 följde förhandlingar
mellan konkursboet och intresserade köpare. Dessa offentliggjordes
aldrig men rann uppenbarligen ut i sanden. Enligt konkursförvaltare
Hannu Ylönen avgjordes ödet av åldern på stålverket, avståndet till
marknaden, Koverhars traditionella produktion till skillnad från den
övriga stålindustrins specialisering och fabrikens storlek.17

staden 665 hektar mark och vatten av konkursboet för 10 miljoner
euro. De kommunala beslutfattarna verkar därmed någon gång under
2013 och 2014 ha valt att överge hoppet om en fortsättning på det
gamla och valt omstrukturering. Hangö gick in i en ny era och bröt med
industritraditionen. Nya näringsgrenar skulle ta över det område som
tidigare reserverats för den tunga industrin. Området skulle få ett nytt
användningsändamål och planeras som en logistikhubb, inte för industri.20

Under 2015 har det arbetet fortsatt och planläggningen inletts. Hangö
har även på andra fronter gått in för ett nytänkande och en brytning med
det gamla. I stadsdirektörsvalet sommaren 2015 valde stadsfullmäktige
Denis Strandell till ny stadsdirektör. Staden satsade på en kandidat
utan kommunal erfarenhet via annat än politik, men också en kandidat
med en tre decennier lång karriär inom näringslivet. Vid sidan av detta
arbetar staden i skrivande stund med att få en förbindelse från den nya
fiberoptiska datakabel som byggts mellan Tyskland och Helsingfors
vintern 2015–2016. Om kabeln får en förgrening till Hangö planeras
en datacentral i staden. Därtill ska flera företag inom den betydande
kemiska industrin i Hangö expandera och modernisera, och ett nytt
solkraftverk ska kopplas till en av industrierna. Hangö går in på en ny väg
som bryter med mycket av det en traditionell industristad karaktäriserats
av. Datateknologi, transportbranschens expansion, renare industrier
och mera automatiserat arbete ger oundvikligen industristaden Hangö
en ny identitet och image.

20 Christoffer Holm, ’"Koverhar kräver tid och hårt arbete",’ Västra Nyland
3.9.2015.

2014 uppstod ändå en ny möjlighet då Hangö stad inledde förhandlingar
om att köpa marken runt stålverket. Samtidigt hade konkursboet beslutat
att stålverket ska rivas och säljas som skrot. Stadens intresse hade ändå
väckts redan tidigare, och diskuterats av politiker i medierna redan
2012, bara en månad efter konkursen.18 Stålverket hade nämligen en
intressant hamn med tillräckligt djup för kommersiell hamnverksamhet.
Under hösten uttalade Hangös hamndirektion samma tankegångar.19
Här gick staden alltså in för en konkret strukturomvandling, stadens
redan existerande hamnverksamhet kunde expanderas och rollen som
hamnstad via det kommunalt ägda Hangö hamn Ab skulle då stärkas
ytterligare. Hamnbolaget och fler synliga politiker hade gått in för att
skapa något annat i stålverkets ställe. Vid årsskiftet 2014–2015 köpte
17 Christoffer Holm, ’Åldern och storleken avgjorde ödet,’ Västra Nyland
14.03.2014.
18 Christoffer Holm, ’Visioner för Koverhar finns,’ Västra Nyland 7.7.2012.
19 Eva Hagman, ’Staden sneglar på hamnen i Koverhar,’ Västra Nyland
25.9.2012.
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En mångfacetterad nostalgisering tar fart
Vändningen mot arbetet för nya strukturer i stället för att bevara de
gamla är säkerligen en kombination av medvetet arbete och möjligheter
som öppnat upp sig i kölvattnet av FNsteels konkurs. Oberoende av
förändringens storlek är detta något som mycket väl kan strida mot en
vilja att minnas en förfluten identitet. Redan den praktiska problematiken
i att skola om personer som levt med och arbetat inom den traditionella
industrin är ett problem. Vidare argumenterar jag för att moderna
näringsgrenar, åtminstone i ett samhälle som Hangö, ännu inte har samma
status som den industri som populärt anses ha ”byggt upp Finland.”
Misstron mot till exempel miljöteknikföretag kan vara stor, och mera
automatiserat arbete anses inte vara något ”riktigt arbete.” De arbetare
som sagts upp från den traditionella industrin lär minnas den med
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respekt. Denna vilja uttrycks i romantisering och nostalgisering och har
redan tagit ett flertal uttryck i Hangö under det fåtal år som gått sedan
konkursen. Uttrycken bekräftar i sin tur att respekten för den gamla
basindustrin är stor. Det kan betyda att den förlorade industrin haft en
så stark status och identitetsskapande effekt att nya näringar och nya
arbetsplatser åtminstone inte direkt, om ens någonsin, kan kompensera
detta och konkurrera med det. Trots att det kommunala beslutsfattandet
redan brutit med traditionen, och att den förra identiteten har en tydlig
motströmning, är detta tydligt sammanlänkat med hela traktens relation
till den gamla tunga industrin och stålverket.
Under sommaren 2014 utvecklades ett första mycket konkret sätt att
värdera och lyfta upp stålverkets betydelse. Då anhöll föreningen Pro
Billnäs om att masugnen vid stålverket skulle skyddas i enlighet med
lagen om skyddande av byggnadsarvet. I sin anhållan till närings-,
trafik- och miljöcentralen ansåg föreningen att Hangö stad, som då redan
beviljat rivningslov för fabriken, förbisett god förvaltningssed då man
inte utvärderat speciellt masugnens kulturhistoriska värde, till exempel
hade inte Museiverket ens konsulterats. I och med sitt förslag agerade Pro
Billnäs säkerligen delvis med erfarenheterna från det lyckade bevarandet
av de gamla västnyländska bruken i Fiskars och Billnäs. Föreningen
ansåg att man inte ska riva ett modernt stålverk bara för att det inte är
lika gammalt och har samma charm som 1600-talsbruken. Föreningen
belyste vikten av att masugnen kunde tjäna som ett minnesmärke
över den senaste epoken i västnyländsk järnhantering samt utgöra
en hedersbevisning gentemot alla dem som jobbat vid Koverhar, och
dessutom åskadliggöra en viktig bit av finländsk industrihistoria.21 En
skyddsmärkning 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
masugnen fanns inte. Pro Billnäs drog sig tillbaka.22
Som en kompensation, men också som en åtskild process, inledde
byaföreningen i Koverhars närmaste samhälle, Lappvik, nästa försök att
bevara åtminstone minnet av stålverket. Under hösten 2014 presenterade
föreningen idén om att bygga ett sex meter långt minnesmärke intill det
gamla stålverket. Minnesmärket i form av verkets silhuett önskade man
21 Peter Johansson ’Förening vill bevara masugnen i Koverhar,’ Västra
Nyland 24.06.2014.
22 Peter Johansson, ’Pengarna en stötesten,’ Västra Nyland 24.06.2014.
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resa då fabriken skulle vara riven, planerat till 2016.23 Båda närliggande
kommunerna, Hangö och Raseborg, beslöt bevilja föreningens ansökan
och tilldelade preliminärt pengar till minnesmärket. Ungefär samtidigt
som byaföreningen framförde sina planer släppte powermetal-bandet
Astralion, med kopplingar till Hangö, sitt första album. Bland låtarna fanns
en hyllning till Lappvik och stålindustrin i Koverhar. I musikvideon till
låten ”We all made metal” syns flera episoder från stålverkets verksamma
dagar. Medlemmen Jan Högbacka förklarade att låten ”är en hyllning till
de som jobbat vid fabriken och till samhället Lappvik överlag,”24 med
textrader som beskriver en industri vars ”rökpelare genomborrade himlens
kött” och masugnens torn som ”skjuter gnistor från en svart yta.”25

Under 2015 har uttrycken för att bevara minnet blivit ännu fler.
Dokumentationen av stålverket har fortsatt av amatörfotografer,
medier, Hangö museum (som även planerar en framtida utställning om
stålverket) och för annat professionellt bruk. På nätet finns ett flertal
samlingar med fotografier, exempelvis albumet ”Koverhar in memoriam”
av fotografen Carlo Palermo med ett eget förflutet i stålbranschen och på
stålverket i Koverhar.26 Vidare lanserade det lokala tv-bolaget Ekenäs tv
dokumentären Koverhar: Från dåtid fram till nutid 1960–2014 under 2015,
en dokumentär som började produceras hösten 2014 med syfte att samla
in minnen från arbetare som uppfattat stålverket ”som sitt liv.”27 Även om
dokumentärer vanligtvis främst tjänar syftet att berätta en historia är
nostalgiseringen i Koverhar: Från dåtid fram till nutid 1960–2014 på flera
håll tydlig. Dokumentären visar nämligen inte enbart upp det förflutna,
utan skapar en känsla av saknad och därmed nostalgi genom valet av
arkivbilder och -filmer, musik och kommentarer.

Nästa dokumentär om Koverhar presenterades hösten 2015. Filmen vid
namn Koverhar - Kreativ förstörelse? har producerats för Yle 5 med planerad
visning på television vårvintern 2016. Den fokuserar på nedläggningen av
fabriken, innebörden av förlusten och dess konkreta följder i Hangö. Arbetet
med dokumentären har fått en fortsättning i ett större audiovisuellt

23 Christoffer Holm, ’Till minnet av stålverket,’ Västra Nyland 29.11.2014.
24 Malin Valtonen, ’Koverhar hyllas i ny metallsång’: http://svenska.yle.fi/
artikel/2014/11/26/koverhar-hyllas-i-ny-metallsang.
25 Encyclopaedia Metallum: http://www.metal-archives.com/albums/
Astralion/Astralion/470232.
26 Se: C. Palermo, photogallery: http://cpalermo.1g.fi/kuvat/
Cpalermo+Photography/Koverhar+In+Memoriam/.
27 Eva Hagman, ’Farväl till stålmännen,’ Västra Nyland 23.08.2014.
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projekt med samma namn. I projektet har filmregissören Ilkka Rautio,
som står bakom dokumentären, musikproducenten Tuomas Norvio och
dansproducenten Saara Töyrylä samarbetat. Genom dans, ljus, musik och
film skapar projektet en mera mångfacetterad bild av Koverhar. Utöver
dessa professionella dokumentärer har åtminstone två minnesfilmer
publicerats på Youtube: en med intervjuer om Koverhar som ett ”samhälle
i samhället” och en med minnesbilder från verket som framställs som
”en av den finländska basindustrins sista bastioner.”28 Viljan att minnas
Koverhar är alltså stark och de många uttrycken som uppkommit redan
innan verket rivits visar att stålverket hade en speciell ställning rent
konkret, men också som symbol för Hangö som stad och som arbetsplats
i ett litet samhälle.
Även de regionala, och senare till och med de nationella, medierna har
deltagit i och påverkat nostalgiseringen. Efter konkursen följde medierna förutom alla vändningar i konkursboets arbete och olika beslut om
Koverhar även upp årsdagen av konkursen. Sommaren 2013 och 2014
publicerade tidningen Västra Nyland stora reportage som fokuserade på
personintervjuer med gamla anställda och minnen från verkets 50-åriga
historia liksom nuläget på den övergivna fabriken.29 Även regionala Yle
Västnyland publicerade artikeln ”Stålhjärtat som slutade pumpa” ett år
efter konkursen och artikeln ”FNsteel lever kvar i minnet två år senare”
året därpå.30 Samtliga artiklar lyfter upp minnen, och konkursen blir
en tydlig årsdag. Efter det har fokus i de regionala medierna ändå legat
på rivningen av fabriken, och i större mån på framtiden och den hamn
som planeras på området. Företaget Delete som sköter rivningen filmar
därtill rivningsarbetet på fabriksområdet för att allmänheten ska kunna
följa den flera år långa processen på nätet.
Med jämna mellanrum uppmärksammas stålverket i dagstidningar.
I januari 2016 publicerade kvällstidningen Ilta Sanomat den dittills
mest nostalgiserande tidningsartikeln om Koverhar. Rubriken ”Oliko
Hangon terästehdas Suomen kovin työpaikka?” (Var stålverket i Hangö
28 Se: ’Teräs minussa (lyhytelokuva Koverharin terästehtaan lopusta)’ och
’koverhar’ på Youtube.
29 Se till exempel: Benjamin Knopman, ’”Det kändes skit”’ och ’Från
storsatsning till katastrof,’ Västra Nyland 26.06.2013
30 Sofia Lindahl, ’ Stålhjärtat som slutade pumpa’: http://svenska.yle.fi/
artikel/2013/06/28/stalhjartat-som-slutade-pumpa & Marica Hildén, ’
FNsteel lever kvar i minnet två år senare’: http://svenska.yle.fi/artikel/
2014/06/26/FNsteel-lever-kvar-i-minnet-tva-ar-senare.
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Finlands tuffaste arbetsplats?) vittnar en hel del om artikelns upplägg
och agenda. I ingressen framstår det nostalgiska tydligt när skribenten
sammanfattar hur ”Koverhars masugn andades välfärd i 50 decennier”
men som efter rivningen ”nästa höst kommer att leva kvar enbart i de
stolta stålmännens minnen.” I resten av artikeln framställs stålverket
och arbetet där som unikt, tufft och storartat, till exempel nämns en film
från 1982 där två unga män söker sig till fabriken för jobb. Dessutom
genomsyras texten av ett språk som är symboliskt och där konkursen
framställs som ett lejons död. På Ilta Sanomats hemsida väckte artikeln
snabbt uppmärksamhet. På ett dygn hade över 200 stycken kommentarer
publicerats, en stor del av dem var tydligt nostalgiska.31

Allt detta skapar ett empiriskt material för nostalgisering som onekligen
bevarar och förstärker minnet trots att stålverket i början av 2016 snart
stått övergivet i fyra år. Nostalgiseringen pågår medan staden inlett
planläggningen för nya verksamheter kring verket, alltmedan konkursboet
väntar på färdigställandet av rivningen för att kunna sälja marken som
fabriken stått på.

Sorg, hänförelse och stolthet ger en komplex nostalgisering
Sociologen Tim Strangleman inleder sin artikel ’’Smokestack Nostalgia’:
’Ruin Porn’ or Working-Class Obituary: The role of Deindustrial
Representation’` med att syfta på just sådant material som nostalgiseringen
kring stålverket i Koverhar producerat:

While it would be easy to dismiss this material as ”simply nostalgic,”
representing another manifestation of ”smokestack nostalgia,” this
article suggest that we need a more nuanced account which asks
questions about the continuing desire to reflect back and find value
in the industrial past.32

Strangleman har kritiskt granskat de otaliga bildverk som publicerats
om nedlagda och nedmonterade fabriker i både USA och Europa. Han
menar att bilderna berövar fabrikerna en kontext. Vidare hävdar han
att klassaspekten har glömts bort till förmån för en voyeurism kring
de öde med ändå ofta estetiskt tilltalande fabrikerna. Risken för en

31 Pasi Jaakkonen, ’Oliko Hangon terästehdas Suomen kovin työpaikka?’
Ilta Sanomat, 17.1.2016: http://www.iltasanomat.fi/tyoelama/art1452831798068.html.
32 Strangleman (2013), 23.
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”överestetiserad trivialisering” av fabriksruinerna är överhängande.33
Även om Stranglemans syfte är ett annat än i denna text, visar detta dock på
att det finns risker med den oerhörda produktionen av minnesmaterial som
skapas då en betydande fabrik går i graven. Risken för en överestetiserad
trivialisering finns givetvis även i Hangö och kan åtminstone delvis ha en
betydelse för den enligt mig behövliga brytningen med det gamla för att
nå det nya. Nostalgiseringen kan även utvecklas till något negativt, det
vill säga, det håller kvar samhället i minnet 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 Koverhar och Hangö. Enligt en del av dem är nostalgiseringen
harmlös och rentav viktig psykologiskt sett för att kunna bygga någon
form av stolthet. Problemet med denna typ av nostalgisering är att den är
ytterligt selektiv. Den exkluderar aspekter av både vardagen och personer
med koppling till, i detta fall, industrin i Hangö.34 De flesta uttrycken för
nostalgiseringen kring Koverhar har hittills exkluderat dels arbetaren
och dels kontexten. I dokumentärerna, som hittills är de enda typerna
av nostalgisering som ger en inblick i kontexten och ger arbetaren en
röst, kommer enbart ett fåtal personer till tals.
Nostalgiseringen kring stålverket exkluderar ännu mer om man ser på
processen deindustrialisering och dess konsekvenser för rummet, det
vill säga samhället Hangö. Som tidigare nämnts är stålverket den första
nedlagda industrin i Hangö som fått en särpräglad stark minneskultur
kring sig. Andra fabriker har lagts ner i nästintill tystnad och har heller inte
blivit synliga i efterhand. Enbart medierna har behandlat nerläggningen
för att sedan ”glömma bort” den. Enbart under 2000-talet har Hangö
förlorat hundratals arbetstillfällen genom andra industrinedläggningar och
uppemot 1000 arbetstillfällen genom förlusten av den ryska bilimporten
via stadens frihamn, vilket i sin tur säkert påverkade Hangös identitet
som hamnstad. Den senaste industrinedläggningen slog mot Finndisp
som både lades ner och monterades ner 2010. Där förlorade runt 40
personer jobbet. År 2014 lades därtill företaget Printals tubtillverkning
33 Strangleman (2013), 23, 24. Strangleman stöder sig bland annat på Paul
Clemens verk Punching out: One year in a Closing Auto Plant (New York 2011).
34 Strangleman (2013), 29.
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ner, monterades ner och flyttade till Sverige. I den processen förlorade
runt 80 personer jobbet. Förlusten av bilimporten bidrog å sin sida till
att stadens arbetstillfällen minskade från drygt 5000 till runt 4200 på
ett år efter den ekonomiska kraschen 2008.35 Nedläggningarna (förutom
av bilimporten) var givetvis mindre än Koverhar, både mätt i antalet
personer som förlorade jobbet och i hur stor betydelse företagen hade
i Hangö, men trots det skulle de teoretiskt ha potential att resultera i
liknande nostalgisering. Vilka aspekter är då avgörande? Med de andra
nedläggningarna i åtanke har identiteten som industristad skadats under
en längre tid. Blev Koverhar möjligtvis en lämplig representant för den
ekonomiska krisens nedläggningar? Handlade det om hurdana jobb som
förlorades och vem som jobbade vid industrierna? Kan storleken av ruinen
Koverhar vara avgörande om vi tar in Stranglemans analys i bilden?

En djupare diskussion av begreppet nostalgi får man i sociologen Fred
Davis taxonomi så som den introduceras i boken Yearning for Yesterday.
Davis lyfter upp tre steg av nostalgi: enkel, reflexiv och tolkande nostalgi.
Den första menar 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.” Davis anser att nostalgin inte enbart handlar
om en enkel känsla eller en längtan tillbaka, utan nostalgi ifrågasätter
minnena av det förflutna och hur man förhåller sig till något som har
gått förlorat.36 Så långt har processen kring Koverhars nostalgisering
knappast kommit, och för det behövs säkert en längre distans både i tid
och identifierande till stålverkets verksamma tid. I Koverhars fall blir
däremot Stranglemans fortsatta tankar intressanta när han utvecklar
en annan innebörd i nostalgin: som ett verktyg som kan behövas då de
fysiska minnena av en industri plötsligt raderas och försvinner hastigt. I
detta blir nostalgin ett behov för att snabbt skapa någon form av nekrolog.
För lokalsamhället kan det ur ett historiskt perspektiv upplevas som
chockartat att det existerade en industri enbart för några år sedan men
som det längre inte finns några fysiska spår kvar av, medan historia från
tidigare århundraden ännu är konkret synlig i samhället.37

35 Statistikscentralen, Kommunernas nyckelsiffror (Hangö): http://www.
stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut. html#?active1=SSS&active2=710.
36 Fred Davis, Yearning for Yesterday: A Sociology of Nostalgia (New York
1979).
37 Strangleman (2013), 28, 29.
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Nostalgin i fallet Koverhar samlar sorg och stolthet, liksom en viss
form av hänförelse över den stora, dominerande, traditionella och till
och med något primitiva industri som stålverket representerade. Att
stålverket blev dömt till rivning bara två år efter konkursen inverkar
säkert också. I och med det har behovet av nostalgin som en nekrolog
redan uppkommit och stärkts över tid. Särskilt filmklippen på Youtube,
men även tv-dokumentärerna som gjorts, passar in i detta. I dem lyfts
starten, den verksamma tiden och slutet upp som ett liv, med en födsel
och en död, till och med så explicit som med en stjärna och ett kors som
symboler för åren då verket grundades respektive lades ner.
Nostalgi med djup … men utan kontext
En del av den oro som Strangleman lyfter fram grundar sig på att
utomstående personer utan koppling till stålverket börjar nostalgisera
kring det. Här hänvisar Strangleman till historikerna Steven High och
David Lewis, vilka har diskuterat nostalgisering kring försvinnande
landmärken i termer av ”museumifiering” och ”kulturarvsturism” och
där gamla fabriker blir minnesmärken, muséer eller som en del av
friluftsparker.38 I dessa processer blir kontakten till kontexten ännu
mer fjärran medan voyeurismen blir det betydelsefulla och nostalgin får
spela en undanskymd roll. High och Lewis nämner även termen ”mörk
turism” (dark tourism), turism med fokus på platser som till exempel
koncentrationsläger som betonar mänskligt lidande och förluster.39
Även det exotiska kan vara avgörande, det vill säga, som med all annan
produktion av en minneskultur så handlar produktionen av nostalgiserande
uttryck och minnen delvis om efterfrågan. Det handlar om tillgång och
efterfrågan av en publik och ett publikt intresse.40
I Hangös fall är publiken än så länge till stor del sådana som imponeras
av stålverket och dess förflutna men som inte har en direkt kontakt till,
minnen av eller känslor till det. Nostalgin hos de tidigare arbetarna är
däremot än så länge mera undanskymd. De utgör ännu ingen synlig
publik. Deras nostalgisering har främst kommit fram i kommentarer på
medieartiklar på nätet. Utöver tänkandet i efterfrågan kan det givetvis
även vara ett självändamål att bevara minnet och i Hangö har även det
lokala museet utfört en noggrann dokumentering, vilket inte enbart
har utförts för att visa upp och därmed objektifiera livet vid stålverket.
38 Se: High & Lewis (2007), 9, 29, 42.
39 High & Lewis (2007), 42, 63.
40 Strangleman (2013), 24, 27.
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I och med att fabriken fick sin rivningsdom så snabbt inpå konkursen
är det vidare svårt att avgöra hur mycket av nostalgin som uppstått och
påskyndats i samband med att verket rivs. Denna nostalgisering kan
därmed ha producerats utan en direkt efterfrågan.

Strangleman 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 lokalsamhälle. Den
industriella tidsåldern med alla sina uppfinningar, mekaniseringen
och moderniseringen skapar en känsla av stolthet och framgång.
Objekten som symboliserar detta blir därför tacksamma föremål för
dokumentering. Detsamma gäller då objekten försvinner, till exempel i
och med deindustrialisering.41 Detta passar mycket väl in på situationen
i Hangö och har säkert gjorts medvetet och omedvetet. När det gäller
distansen till objekt som nostalgiseras har de flesta minnesyttringarna i
Hangö dessutom varit lokala, men kontakterna till stålverket har ändå varit
få. Koverhar – Kreativ förstörelse är kanske den mest externa åskådningen
hittills. Även om målet med projektet är att visa upp och hedra stålverkets
förflutna verksamhet har publiken till stor del varit sådan som inte har
koppling till stålverket eller ens har en direkt vetskap om kontexten. Det
audiovisuella verket har till exempel uppförts på festival i Helsingfors. I
dokumentären med samma namn och i dokumentären gjord av Ekenäs
tv får gamla arbetare tala men i övrigt är det stålverket som i enlighet
med Strangleman blir ett föremål för voyeurism.

Även i de övriga uttrycken för nostalgiseringen kring stålverket har själva
byggnaden fått mest synlighet. Föreningen Pro Billnäs ville bevara fabriken
som ett minnesmärke. Diskussionen gick visserligen aldrig vidare men
fokus låg oberoende på fabriken, inte hur arbetaren eller den tidigare
verksamheten i så fall skulle ha kunnat åskådliggöras. Då bevarandet
av fabriken visade sig vara omöjligt planerades minnesmärket utanför
fabriken. Att det skulle byggas i form av en silhuett visar att stålverket
i sig förväntades bli viktigt som ett minne. Minnesmärket skulle bli en
avbildning och inte bestå av symboliska element. Inte heller här skulle
det konkreta arbetet vid fabriken synliggöras och avbildas på något
sätt. Ett av uttrycken för nostalgin har hittills gått emot detta. Bandet
Astralions låt må visa upp främst stålverket i musikvideon men där syns
även verksamhet, rörelse och arbetare. I låtens text är det dessutom
arbetaren och arbetet som står i fokus. Låtens namn och refrängens
41 Strangleman (2013), 32.
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huvuddel ”We all made metal” bör uppfattas som en tydlig hyllning och
nostalgisering, främst till stålverkets arbetare.
En särskilt intressant aspekt i fallet Koverhar är att stålverket i skrivande
stund ännu inte rivits fullständigt trots att det dömdes till rivning
redan 2014. Materiella spår finns alltså kvar och en del av verkets lösöre,
maskiner och verktyg auktionerades till och med ut till allmänheten
i november 2015. Auktionen på fabriksområdet lockade hela 1500
besökare och i regionaltidningen intervjuades flera gamla anställda om
önskan att köpa de maskiner eller utrustning som de använt under sin
yrkesverksamma tid på verket.42 Strangleman diskuterar betydelsen av
materialism i denna kontext, till exempel har tidigare forskning slagit
fast att materiella minnen ofta blir viktiga för arbetare som arbetat vid
en nedlagd eller särskilt en nedmonterad industri.43 Materiella ting blir
symboliska både för sociala relationer och styrkan i en kultur, särskilt
då kulturen inte kan synliggöras materiellt eller då dess praktiska och
konkreta aspekter försvinner. Tingen kan handla om en tegelsten, en
maskin eller ett verktyg.44
De sista chanserna att bevara sådant i Koverhar utspelar sig i vår samtid.
Verket ska vara rivet 2016, men vad som händer sedan är också intressant.
Kommer en annan form av minneskultur och nostalgisering inledas?
Kommer en dokumentation med bilder från förr och nu ges ut? Blir
det ännu viktigare att minnas verket då det inte längre finns kvar?
Kommer silhuetten som ska byggas vid den gamla fabriksporten att räcka
som minne? Kommer det digra bildmaterial som finns från företagets
sida, hos de regionala medierna och hos privatpersoner att utnyttjas
på nya sätt? Strangleman diskuterar två olika sorters bildmaterial
efter en fabriksnedläggning. Det material han kritiserar handlar om
porträtteringen av ruinerna. Därtill får även bilder av den tidigare
verksamheten spridning. I Hangö har bägge typer dokumenterats, dock har
materialet ännu inte skiljts åt. Nostalgiseringen har samlat axplock från
olika håll i hasten att minnas det rivningsdömda stålverket. Strangleman
kommenterar att förutom bilder och böcker om den förflutna industrin
existerar två centrala uttryck med koppling till det nostalgiska: för det
42 Eva Hagman, ’Fullt hus på auktion i Koverhar,’ Västra Nyland 1.12.2015.
43 Strangleman (2013), 31. Strangleman hänvisar här till Daniel Miller och
boken The Comfort of Things (Cambridge 2008).
44 Daniel Miller, The Comfort of Things (Cambridge 2008); Strangleman
(2013), 32.
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första att skapa minnescenter eller till och med nöjescentrum kring
fabriken, och för det andra, att ge ut filmmaterial om hur tillverkningen
gick till.45 Det ena har sin ungefärliga motsvarighet i föreningen Pro
Billnäs vilja, det andra finns redan i dokumentärerna och har potential
att utökas med arkivmaterial.

En reaktion med följder?
Trots en ingående analys av nostalgisering diskuterar Strangleman endast
sporadiskt konsekvenserna i skapandet av något annat, det vill säga,
nya kompenserande arbetsplatser och den omstrukturering samhället
kan behöva eller till och med behovet av att bygga upp en ny identitet.
Utifrån den grundläggande analys av nostalgiseringens olika aspekter
som presenterats i denna text menar jag ändå att nostalgiseringen indirekt
kan arbeta mot en medveten strukturomvandling som både förutsätter
och för med sig en omdefinierad identitet. I Hangö är nostalgiseringen
redan stark och staden kan delvis fastna i den. Få nya industrier och
näringsgrenar kan ge samma sammanhållning och dominans eller
symbolisera den styrka och återhämtning stålverket i Koverhar innebar
från 1960-talet framåt. Ett citat från tidningen Västra Nylands intervju
med byggnadsingenjör Alexandra Forsén som ansvarat för rivningen av
stålverket ger perspektiv på situationen:

En man på bensinstationen sade vemodigt: "Ni river vår fina fabrik."
Sedan finns det unga som sagt att det är bra att vi river. Då är det lättare
att glömma och det ger hopp om att något nytt kommer. Stålverket
har stått som ett monument över konkursen.46

Samtidigt som nostalgiseringen kan behövas som ett verktyg för att
bearbeta sorgen efter och förlusten av stålverket, både som en arbetsplats
och rent fysiskt i rummet, kan nostalgin försvåra den nya identitetens
uppbyggnad. Många faktorer och institutioner har en roll i den process
som väntar. Media kan och har säkerligen redan påverkat situationen i
Hangö. Den sedan tidigare starka identiteten som hamnstad har på sistone
nämligen byggts upp av många positiva nyheter om ökad linjetrafik,
rekord i godsmängder och hamnbolagets positiva visioner. Medan
nostalgin kring det förlorade drar åt ett håll påverkar andra strömningar
identiteten åtminstone omedvetet åt andra håll. Hangö har dessutom
flera identiteter att förlita sig på, men industristaden lär oundvikligen bli

45 Strangleman (2013), 27.
46 Eva Hagman, ’Koverhar byter ansikte,’ Västra Nyland 27.05.2015
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allt mindre betydelsefull till förmån för hamnstaden och sommarstaden
Hangö, trots en stark nostalgisering kring den förlorade industrin.
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Marc Bloch och den moraliska förutsättningen för
historisk förståelse
Att förklara men inte fördöma – att förstå men inte enbart
se på

Natan Elgabsi

A historical phenomenon can never be understood apart from its
moment in time. This is true of every evolutionary stage, our own and
all others. As the old Arab proverb has it: ”Men resemble their times
more than they do their fathers.” Disregard of this Oriental wisdom
has sometimes brought discredit to the study of the past.

Marc Bloch, The Historian's Craft, 1941–1943.

Inledning
Den franska medeltidshistorikern Marc Bloch (1886–1944) är idag
ihågkommen som en av 1900-talets mest framstående historiker. Hans
inflytande är enormt inom human- och samhällsvetenskaperna, där
han framför allt är känd för att noggrant ha förespråkat och utvecklat
den komparativa metoden i studiet av socialhistoriska fenomen.1 Av
sociologer anses han ibland vara en föregångare till det som numera
kallas historisk sociologi.2 Han och kollegan Lucien Febvre (1878–1956)
grundade år 1929 den franska tidsskriften Annales d'histoire économique
et sociale, och den skolbildning som härrör ur deras historievetenskapliga
engagemang har därför fått namnet École des Annales – Annales-skolan.3
Som unga vänsterinriktade historiker försökte Bloch och Febvre motverka
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. Dessa tendenser kommer
tydligt fram i ett av Blochs sista manuskript, Apologie pour l'histoire, ou

1 William H. Sewell, 'Marc Bloch and the Logic of Comparative History,’
History & Theory 6:2 (1967), 208; Alette O. Hill & Boyd H. Hill, 'Marc Bloch
and Comparative History,’ The American Historical Review 85:4 (1980), 828–
829.
2 Sociologer med ett historiskt perspektiv, till exempel Immanuel
Wallerstein och Perry Anderson, har i hög grad influerats av Blochs
metodologi och ansats; Daniel Chirot, ‘The Social and Historical Landscape
of Marc Bloch (1984),’ i Theda Skocpol (red.), Visions and Methods in Historical
Sociology (Cambridge & New York 2000), 22–23.
3 Joseph R. Strayer, 'Introduction,’ i The Historian's Craft (1941–1943), övers.
Peter Putnam (Manchester 1954), xi.
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Métier d'historien,4 som han skrev på flykt i det tyskoccuperade Frankrike
i början av 1940-talet, ett manuskript i vilket han hävdar att det är det
mänskliga medvetandet – relationerna, missförstånden och problemen
– som är historievetenskapens objekt, allt annat vore att reducera den
mänskliga verkligheten till någonting den inte är. Enligt Bloch är historiska
fakta i grunden psykologiska fakta – präglade av den materiella verklighet
som människan har levt i. Således är människans historia egentligen
historien om hennes medvetande.5 Mot bakgrund av detta är det därför
inte förvånade att yngre generationer av Annales-skolan – till exempel
Jacques Le Goff (1924–2014)6 och Pierre Nora (1931–)7 – alltmer har
orienterat sig mot ett historiskt studium av mentalité (mentalitet) och
lieux de mémoire (minnes-orter).8
Bloch tog avstånd från traditionell historia, bland annat genom att antyda
frågan huruvida det överhuvudtaget är meningsfullt, och ens möjligt,
att exempelvis undersöka olika medeltida religiösa institutioner utan
att också ta i beaktande deras politiska och ekonomiska makt. Är det
möjligt att undersöka den medeltida politiska människan utan att ta i
beaktande henne som religiös och ekonomisk varelse likväl? Bloch ställer
inte dessa frågor rakt ut, men onekligen figurerar de i bakgrunden av
hans historieförståelse. Till skillnad från hans föregångare som oftast
undersökte strängt politiska, religiösa eller ekonomiska skeenden var
för sig, ansåg Bloch att dessa skeenden tillsammans utgör människans
sociala verklighet.9 Det är ofruktbart att försöka isolera ett av dessa
fenomen utan att ta i beaktande de andra, och det finns naturligtvis inga
skäl att ignorera hur dessa skeenden hänger samman om man vill förstå
människans livsvärld. Denna tvärvetenskapligt, att se historia som ett
sammanhängande fält av förflutna mänskliga praktiker, är utmärkande
för Annales-skolan – ett radikalt perspektivskifte som vetter mot alla
befintliga human- och samhällsvetenskapliga discipliner. Till minne av
4 Marc Bloch, Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien (1941–1943) (Sine
loco 1949).
5 Marc Bloch, The Historian’s Craft (1941–1943), övers. Peter Putnam
(Manchester 1954), 151–153, 194.
6 Jacques Le Goff, The Birth of Purgatory (1981), övers. Arthur Goldhammer
(Chicago 1986), 3.
7 Pierre Nora (red.), Realms of Memory: The Construction of the French Past
(1984–1992) (New York 1996–1998).
8 Paul Ricoeur, Memory, History, Forgetting (2000), övers. Kathleen Blamey &
David Pellauer (Chicago 2006), 90–91, 187–188, 197.
9 Bloch (1954), 150–152.
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Bloch, och i Annales-skolans för tiden radikala anda, tillägger Lucien Febvre
utmärkande: ”Down with all barriers and labels! At the frontiers, astride
the frontiers, with one foot on each side, that is where the historian has
to work, freely, usefully.”10 Budskapet är enkelt. Historikerns studieobjekt
är människan som historisk och social varelse. Inga temporala eller
disciplinära gränser behöver dras på förhand eftersom inga sådana i
verkligheten existerar.

Vid sidan av detta perspektivskifte är den metodologiska självmedvetenheten
också utmärkande för Annales-skolan. Blochs Apologie pour l'histoire, ou
Métier d'historien anses numera vara en metodologisk klassiker inom
modern historieforskning, trots att boken egentligen är ett halvfärdigt
manuskript.11 I den engelska översättningen som här används, öppnar
Bloch med frågan: ”Tell me, Daddy. What is te use of history?”12 Blochs fråga
är lekfullt naiv, men samtidigt pekar den på en skrämmande seriös del av
historiemedvetandets karaktär. Frågan inbjuder onekligen till reflektion
om vad historia är, hur historieforskning används, och framför allt vad den
skall användas till i samhället. 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 moraliska undertoner.
I denna undersökning ligger fokus på det moralperspektiv som Bloch
förespråkar. Vid sidan av en utpräglad rationell vetenskaplighet verkar
Bloch nämligen ge uttryck åt ett visst perspektiv som utgör den moraliska
förutsättningen för historisk förståelse, en nödvändig utgångspunkt för
att vidare reflektioner om historievetenskapens funktion i samhället
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 moraliskt ansvar i utförandet av sitt hantverk? Denna
undersökning som baseras på Blochs metodologi ger ett svar på dessa
frågor, och ger ett perspektiv på de moraliska engagemang som enligt
honom är utmärkande för historieforskaren, såtillvida hon vill göra det
förflutna rättvisa.

10 Lucien Febvre, ’A New Kind of History (1949),’ i övers. K. Folka, Peter
Burke (red.), A New Kind of History and Other Essays (New York & London
1973), 31.
11 Lucien Febvre, 'A Note on the Manuscripts of the Present Book,’ i The
Historian's Craft (1941–1943), övers. Peter Putnam (Manchester 1954), xiii–
xx.
12 Bloch (1954), 3.
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om historikerns hantverk?

En av Blochs metodologiska utgångspunkter är att oförståelse för det
förflutna ofta innebär ett missförstånd av nutiden, och tvärtom. Han ser
alltså temporalitet som ett sammanhängande flöde snarare än en abrupt
klyfta mellan det förflutna och nutiden. Historikern är naturligtvis i en
annan tid än det som hon försöker förstå. Däremot försöker hon förstå det
förflutna på dess egna villkor, vilket delvis görs genom historikerns egen
samtid.16 Detta tänkande som är väldigt vanligt inom historievetenskapen
kan framstå som en paradox.17 Hur kan man förstå eller förklara det
förflutna på dess egna villkor om forskaren befinner sig i ett nutida
samhälle? Bloch ställer inte denna fråga men paradoxen finns i bakgrunden
av många diskussioner i boken. Däremot försöker han ständigt visa att
historikerns engagemang handlar om ett tredje perspektiv där kontrasten
mellan dåtid och nutid inte alls behöver vara ett problem för historisk
förståelse. Kontrasten mellan dåtid och nutid behöver inte ens alltid vara
särskilt relevant. Bloch inbjuder en till att se ett perspektiv som implicit
kritiserar denna paradox, ett perspektiv som blir historikerns moraliska
förutsättning för historisk förståelse. Vid sidan av 1) att vara moraliskt
passiv och 2) att bedöma i syfte att fördöma, verkar Bloch nämligen
förespråka ett tredje perspektiv som är moraliskt aktivt 3) att bedöma i
syfte att förstå. Hur ser då skillnaderna ut mellan dessa tre perspektiv, det
vill säga mellan att vara passiv, att fördöma och att förstå det förflutna?

16 Bloch (1954), 35, 43, 47.
17 Fortfarande finns det akademiker som tenderar att tänka historia i
termer av denna paradox, ett tecken på att historievetenskapens metodologi
och filosofi har kört fast. Ett exempel är; Peter C. Hoffer, The Historians'
Paradox: The Study of History in Our Time (New York & London 2008). Bloch
ser inte detta som ett problem. Han hävdar: ”[A]ll knowledge of mankind, to
whatever time it applies, will always 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.

Ett av de klaraste exemplen på skillnaden mellan att förstå och fördöma
det förflutna framkommer 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 man använder
historia som ett verktyg då man härleder ursprunget till nutida samhälleliga
förhållanden och identiteter. Han skriver:

13 Bloch (1954), 3–4.
14 Bloch var både fascinerad av Durkheism sociologiska skola samtidigt
som han ibland ogillade den. Vissa sociologer ger ett intryck av att Bloch var
en Durkheim-anhängare, vilket å ena sidan stämmer. Se; R. Colbert Rhodes,
'Emile Durkheim and the Historical Thought of Marc Bloch,’ Theory & Society
5:1 (1978), 45–73. Men 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 samhällen, redan tenderar att åsidosätta hur
människor i förflutna samhällen själva upplevde dessa handlingar. Jämför;
Bloch (1954). Speciellt exemplen om indirekt kunskap i förhållande till
förståelse på s. 52 och 80–81.
15 Bloch (1954), 14–15, 20, 26–27.
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Den viktiga skillnaden mellan att förstå, bedöma och fördöma
Blochs bok Apologie pour l'histoire, ou Métier d'historien är å ena sidan
ett försvar till historia som forskningspraktik, å andra sidan är boken
ett sätt att beskriva de praktiska och metodologiska problem som
historikern står inför i sitt hantverk. Boken är dock utan tvekan främst
av den senare karaktären, och därför har den översatts till engelska
med titeln The Historian's Craft. I boken diskuterar Bloch praktiska
och metodologiska problem inom historievetenskapen ur sitt ett eget
distinkta perspektiv, men han skriver naturligtvis också i förhållande
till human- och samhällsvetenskaperna i sin egen samtid. Å ena sidan
kritiserar han sina lärare Charles-Victor Langlois (1863–1929) och
Charles Seignobois (1854–1942) för deras stundvis snäva historiesyn.13
Men å andra sidan kritiserar Bloch också Émile Durkheims (1858–1917)
sociologiska skola,14 och en grupp samtida historiker som han kallar
historiens historisants. Den sociologiska skolan gör enligt Bloch all mänsklig
aktivitet till ett sociologiskt studium samtidigt som historia förvisas till
en undanskymd vrå, det vill säga till en liten vetenskapligt obetydlig
domän som sociologer finner att varken de eller någon annan kan säga
någonting vetenskapligt om. Historiens historisants kritiserar Bloch för
deras tendens att hantera historia som en estetisk lek som är meningsfull
för sinnet – en slags hjärngymnastik – snarare än en äkta vetenskaplig
kunskapskälla om förflutna livssammanhang. Det råder inget tvivel om
att Bloch står i ett vägskäl vad gäller en traditionell 1800-talsfråga: Är
historia konst eller vetenskap? Men han går aldrig in i någon diskussion
om historieskrivningens estetiska utformning (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
Men om det inte är historia som sträng vetenskap i kontrast till konstens
estetik, vad är det då han egentligen betonar i denna metodologiska bok
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For the pure Deist, it is enough to have the inner light to believe in God.
But not to believe in the God of the Christians. For Christianity, as I
have already pointed out, is essentially a historical religion: a religion,
that is, whose prime dogmas are based on events. Read over your creed:
”I believe in Jesus Christ...who was crucified under Pontius Pilate...and
who rose from the dead on the third day.” Here the beginning of the
faith is also its foundations.
Now, this preoccupation with origins, justifiable in a certain type of
religious analysis, has spread in a doubtlessly inevitable contagion
into other fields of research where its legitimacy is far more debatable.
Moreover, history oriented towards origins was put to the service of value
judgements. What else did Taine intend, in tracing the ”origins” of the
France of his day, but a denunciation of the political ill consequences of
what he considered a false philosophy of man? And whether the subject
was the Germanic invasion or the Norman conquest of England, the
past was so assiduously used as an explanation of the present only in
order that the present might be the better justified or condemned.
So in many cases the demon of origins has been, perhaps, only the
incarnation of that other satanic enemy of true history: the mania
for making judgements.18

Det är uppenbart att Bloch tar avstånd från ett sätt att använda historia
för att kunna fördöma eller rättfärdiga samtiden, ett sätt på vilket historia
används för religiösa, politiska eller ideologiska ändamål. Istället ger
han en stark bild av vad sann historievetenskap är, nämligen en praktik
där man inte gör dessa värdeomdömen i samtiden, eller åtminstone
inte använder det förflutna för att befrämja vissa specifika ändamål. I
sammanhanget är det med all sannolikhet den franska historikern och
kritikern Hippolyte-Adolphine Taines (1828–1893) verk, Les origines de
la France contemporaine: L'ancien régime från 1875, som Bloch diskuterar.19
Bloch är ytterst skeptisk till Taines tendens att förklara den samtida franska
verkligheten utgående från historiska skeenden, och framför allt lockelsen
att använda historia för att rättfärdiga vissa föreställningar om anfäder
och ursprung. Det är ett romantiskt historiebegrepp som Bloch kritiserar,
där historia i vetenskapens namn har fungerat i syfte att upprätthålla
en viss idé om etnisk eller nationell härkomst. Vid första anblick kan det
verka som om Bloch hävdar att själva det moraliska omdömet är felaktigt,
men mot slutet av boken framkommer allt tydligare att det är ett visst
sorts fördömande eller förklarande av samtiden på basis av historiska
18 Bloch (1954), 30–31.
19 Hippolyte-Adolphine Taine, Les origines de la France contemporaine: L'ancien
régime (1875) (Paris 1891).
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skeenden som han motverkar. Han ifrågasätter alltså inte det moraliska
omdömet i sig, utan endast ett visst sorts omdöme.

Med hjälp av ett klassiskt exempel på skillnader mellan att fördöma och
bedöma kommer detta tydligare fram. Bloch hävdar att det finns två sätt
på vilka man kan vara opartisk, vetenskapsmannens respektive domarens
sätt. Bägge strävar efter den objektiva sanningen om vad som hände.
Men till skillnad från vetenskapsmannen, tvingas domaren alltid vid ett
visst tillfälle att döma den skyldige. På så vis kommer domaren att vara
opartisk på ett juridiskt sätt men inte på ett vetenskapligt sätt. Att bedöma
huruvida någon har dödat eller ej är en sak som vetenskapsmannen och
domaren har gemensamt. Att döma mördaren för mord innebär däremot ett
juridiskt omdöme i överensstämmelse med de normativa regler (moraliska
eller juridiska) som hör till den civilisation som domaren lever i. Varje
rättssak måste med andra ord avslutas med ett domslut av något slag,
antingen friande eller fällande. Och detta friande eller fällande är enligt
Bloch inte historikerns uppgift. Han skriver: ”For we can neither condemn
nor absolve without accepting a table of values which no longer refers to
any positive science.”20 Så fort historikern fördömer så glider hon över
till någonting som inte tillhör vetenskapen i positivistisk bemärkelse. Av
denna orsak är Bloch kritisk till en fördömande användning av historia,
nämligen att använda historia för att moralisera över förflutna handlingar
för att förstärka någon viss övertygelse i nutiden. Han tar avstånd från
historikern som domare, eftersom historikern ofta har uppfattats som
en domare – en som kan fördöma förflutet rätt och orätt. Men innebär
detta att historikerns vetenskapliga forskningar och beskrivningar är
och skall vara moraliskt frånkopplade från forskarens verklighet? Eller
innebär det snarare att historikerns beskrivningar av förfluten verklighet,
för ett ögonblick, måste förstås som moraliska försök till förståelse av
denna verklighet, snarare än moraliskt fördömande handlingar?

Några andra passager ur The Historian's Craft kan klarare belysa denna
för historievetenskapen viktiga problematik, samtidigt som de också kan
kasta ljus över Blochs egen ståndpunkt vad gäller moraliska omdömen i
historieforskningen. I diskussionen om historikern som domare fortsätter
han:

The words of Pascal are more to the point than ever: ”We all play God in
judging: this is good or this is evil.” Men forget that a value judgement

20 Bloch (1954), 138–139. Citat, 139.
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has a raison d'être only as a preparation for an action and a meaning
solely in relation to a system of consciously accepted moral references.21

Bloch talar också i detta sammanhang om ett värdeomdöme, nämligen att
forskaren fördömer en förfluten praktik som rätt eller orätt, utgående
från sin egen livsvärlds syn på rätt och orätt. Men vad är hans alternativ?
Ett omdöme fälls alltid på basis av ens samtids moraliska preferenser, det
kan inte förnekas. Men betyder det att varje omdöme är ett fördömande?
I följande passage är det uppenbart vad alternativet är, eftersom han
pekar på en grav skillnad mellan att förhastat döma förflutna handlingar
utgående från forskarens livsvärld, och att försöka förstå eller beskriva
handlingar som gjorts i en förfluten livsvärld. Det är således mer och
mer uppenbart att Bloch anser att moraliska omdömen är viktiga för
historikern, men att fördömande omdömen är förkastliga:
When the passions of the past blend with the prejudices of the present,
human reality is reduced to a picture in black and white. Montaigne
has already warned us on this ahead: ”Whenever judgement leans to
one side we cannot help distorting and twisting the narrative in this
direction.” Moreover, to plumb the consciousness of another person,
separated from us by the interval of generations, we must virtually lay
aside our own ego, whereas, to say what we think, we need only remain
ourselves. This is a less arduous endeavour. How much easier it is to
write for or against Luther than to fathom his soul; to believe Pope
Gregory VII about Emperor Henry IV, or Henry IV about Gregory VII,
than to unravel the underlying causes of one of the greatest dramas
of Western civilization!22

Det finns någonting knivskarpt i Blochs yttrande, någonting som ofta
glöms bort eller missförstås såväl i traditionellt historievetenskapliga som
i ideologikritiska kretsar. Samtidigt är det ytterst svårt att synliggöra
eller greppa det som Bloch pekar på. Om man fyller ut hans ord, vad
menar Bloch med att det är lättare att ta ställning för eller emot Luther
än att begripa vad han var för en person, till exempel varför han tog
avstånd från den katolska kyrkan? Hur skall man förstå det? Kan man
beskriva Luther utan att ta ställning för eller emot honom? Liknande
frågor inbjuder ofta till en tanke om att man antingen kan beskriva
utan att ta ställning, att vara vetenskapligt neutral, eller att man inte
kan beskriva utan att ta ställning, att man alltid dömer. Inom vissa
rätt vanliga ideologikritiska kretsar, till exempel, förstås den sista av
21 Bloch (1954), 139–140.
22 Bloch (1954), 140–141.
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dessa frågor mer eller mindre som en omöjlighet. I nymarxistisk anda
är en beskrivning alltid också ett ställningstagande för eller emot.23
Inga neutrala och objektiva beskrivningar är möjliga. Samtidigt är den
andra ytterligheten positivistisk, det vill säga att vetenskapsmannens
observationer och beskrivningar är opartiska så länge han håller sig
borta från värdeomdömen. Men någonting av det Bloch ger uttryck åt
faller mellan stolarna här.

För att för stunden övergå till ett mera nutida fall där dessa tankeformer
är förekommande, debatten mellan Dirk Moses och Hayden White från
2005 innehåller detta typiska problem. White hävdar att historikern döljer
sina ideologiska implikationer, sina fördomar och sina ställningstaganden
för och emot det hon beskriver, i ett påstått neutralt språkbruk. Genom
denna vetenskapliga och moraliskt distanserade objektivitet, som enligt
White är utmärkande 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 material. Därtill anser både historikern
själv och andra i samhället att historikern har auktoritet att göra dessa
polisiära övervakningar. White anser alltså att historikern alltid dömer,
eftersom hon alltid tar ställning. Moses, 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. Moses
hävdar således att historikerns beskrivningar är objektiva och neutrala,
men samtidigt anser han också att de på grund av sin neutralitet är
(moraliska) föredömen – en paradox i sig.24

Är det verkligen på detta stereotypa sätt som moraliska omdömen i
förhållande till historieforskarens praktik skall förstås? Menar Bloch
faktiskt detta? Det ligger någonting i bägge dessa föreställningar om
historikerns språkbruk och den fråga om historikerns moraliska omdömen
som White och Moses för fram. Båda kan anses härleda sina respektive
uppfattningar om historieforskarens beskrivningar från Blochs metodologi

23 Ett ärke-exempel på denna marxistiska och freudianska misstänksamhet
är; Fredric Jameson, The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic
Act (1981) (London & New York 2002).
24 Se hela debatten; Dirk Moses, 'Hayden White, Traumatic Nationalism,
and the Public Role of History,’ History & Theory 44:3 (2005), 311–332; Hayden
White, 'The Public Relevance of Historical Studies: A Reply to Dirk Moses,’
History & Theory 44:3 (2005), 333–338; Dirk Moses, 'The Public Relevance
of Historical Studies: A Rejoinder to Hayden White,’ History & Theory 44:3
(2005), 339–347.
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– exempelvis till det ovan citerade exemplet om Luther – inte i det att
de direkt hänvisar till Blochs metodologi, utan snarare i att de gör bruk
av en historievetenskaplig idé som framför allt The Historian's Craft har
bidragit till att forma. Däremot hävdar jag att det finns en aspekt av Blochs
tänkande som varken White eller Moses, för att ta dem som stereotypa
exempel, synliggör. Exemplet med Luther skall inte alls förstås som
moraliskt passivt gentemot Luther, utan snarare som moraliskt riktat
mot förståelse av Luther på Luthers egna villkor. Både White och Moses
verkar förstå historikerns beskrivningar utgående från Leopold von
Rankes (1795–1886) berömda uttalande, att historikern skall beskriva
den förflutna verkligheten så som det verkligen var, wie es eigentlich
gewesen. Det är oklart vad von Ranke menar med detta uttalande, vilket
Bloch också påpekar. Men om man tar Blochs The Historian's Craft som
ledstjärna för hur modern historievetenskaplig förståelse skall ta form,
så måste man komma ihåg att Bloch ser ett gravt problem i den passivitet
som von Rankes berömda uttalande inbjuder till,25 och tampas boken
igenom med att synliggöra en humanvetenskaplig position som varken
är moraliskt passiv eller moraliskt fördömande.
Att förklara men inte fördöma – att förstå men inte enbart se på
Bloch undviker i stort frågan huruvida historia är konst eller vetenskap,
men den historiesyn som han ger uttryck åt är på inget sätt naiv gentemot
de problem som historikerns språkbruk kan medföra. Därför gör han
också en klar skillnad mellan historikerns genuina försök att förstå,
och hennes rationella försök att begripliggöra förflutna fenomen. 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 exempel tydligt vilka sorters problem som tenderar att visa sig för
historikern, var dessa problem kan vara relevanta, och var de inte är det.
När han diskuterar konfiskeringen av land efter Franska Revolutionen,
till exempel, där de styrande trodde att de skulle få de fattiga böndernas
förtroende genom att befria dem, visar han tydligt vilka sorters omdömen
som är historievetenskapligt relevanta och vilka som inte är det. Mot
bakgrund av frigörandet av bönderna på landsbygden frågar han: ”Were
they [the rulers] right or wrong?” Han fortsätter med ett skeptiskt svar:
”What do I care for a historian's belated decision on this point?” Några
meningar senare ironiserar han denna tanke: ”Today, we should laugh
at a chemist who separated the bad gases, like chlorine, from the good

25 Bloch (1954), 138.
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ones like oxygen.”26

Återigen kan man förstå dessa yttranden som ett sätt att undvika moraliska
värderingar till förmån för vetenskaplig neutralitet. I min tolkning ger
han dock uttryck åt en ännu djupare tanke. Istället för att tänka sig att
moraliska omdömen alltid är förkastliga för historikern, gör han genom
denna rörelse det uppenbart att vissa frågor, det vill säga vissa omdömen,
anmäler sig som totalt irrelevanta beroende på frågan. Men han säger
inte vilka dessa irrelevanta omdömen inom historievetenskapen är,
utan snarare ger han exempel på var vissa omdömen kan framstå som
irrelevanta. Är det verkligen viktigt att veta om de styrande under Franska
Revolutionen gjorde rätt i att befria bönderna? Är det verkligen så viktigt
att skilja mellan nyttiga och skadliga gaser? Bloch visar ironiskt att dessa
frågor för det mesta är irrelevanta för vetenskapsmannen som försöker
förstå. Naturligtvis beror det på vad man är ute efter, till exempel att en
människa dör om hon får i sig för mycket klor, medan en växt förtvinar om
den får i sig för mycket syre. Vad gäller sådana frågor är omdömet, vilken
gas är nyttig och skadlig, kanske helt på sin plats. Men dessa omdömen
är totalt irrelevanta om man enbart vill beskriva vilka egenskaper klor
och syre överhuvudtaget har. Det tillhör klorets och syrets egenskaper
att de har olika påverkan på människor och växter, men att avgöra deras
respektive nytta och skada är ett onödigt värdeomdöme, såvida en sådan
fråga inte ställs. Av allt att döma finns det vissa typer av omdömen som är
på sin plats, medan andra är onödiga åsikter, och dessa hör ihop med vilka
frågor man som vetenskapsman är ute efter. Enligt min mening öppnar
Bloch i detta sammanhang en fråga om förståelse som inte direkt har att
göra med något moraliserande värdeomdöme. Däremot 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 samhällsvillkor,
långt idén om vetenskaplig passivitet. Och ibland kan dessa idéer eller
attityder vara svåra att vid första anblick skilja åt.

Human- och samhällsvetenskaperna är sällan ställda inför begreppsligt
oproblematiska situationer, som att identifiera grundämnet klor eller
syre. Och här kommer man in på den punkt som inbjuder till moraliska
ställningstaganden som enligt Bloch varken är fördömande eller passiva
sätt att ta begrepp för givna. Bloch ger ett historiskt exempel. I franska
eller engelska öron lät det obegripligt att Weimarrepubliken fortfarande
höll kvar begreppet Reich för den tyska nationen. Vad för slags republik
26 Bloch (1954) . Citat, 141–142.
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är det som kallar sig ett imperium? Men här är det enligt Bloch fråga
om ett begrepp vars innebörd svårligen kan översättas till franska eller
engelska på ett oproblematiskt sätt. Vi måste försöka förstå vad Reich
betyder för tyskarna (Bloch levde samtidigt som Weimarrepubliken
fanns) snarare än att genast fördöma dem som gammalmodiga och
odemokratiska. Begreppet Reich är ett talande exempel på sådant som
historikern ständigt konfronteras med. Och naturligtvis blir det ännu
svårare att beskriva samhällspraktiker och fenomen som inte längre
existerar. Efterhandskonstruerade begrepp med oklara innebörder – till
exempel ”feodalism” eller ”medeltid” – är naturligtvis värdeomdömen
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 Romarriket å andra sidan. Och begreppen är
på inget vis oproblematiska, eftersom de lever vidare i de samhällen där
de används. Ännu mer problematiska är begreppen ”kapitalism” och
”kommunism” som i många situationer är ytterst flertydiga och således
ibland också missledande.27
Vad är då Bloch egentligen ute efter med alla dessa otaliga exempel?
Han 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
omdömesförmåga som hennes språkbruk riskerar att fördöma den
mänskliga verklighet hon vill förstå, verkar det ändå, hos Bloch, finnas en
genuin tanke om en moralisk dimension av historikerns engagemang som
varken är moraliskt distanserad eller moraliskt fördömande – en position
som varken är amoralisk eller moraliserande. Det finns några passager där
detta kommer ytterst tydligt fram, bland annat i de exempel som handlade
om historikerns olika begreppsliga svårigheter. Tydligast av dessa är det
redan tidigare beskrivna citatet om Luther. När Bloch ironiskt hävdar,
”How much easier it is to write 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 man undersöker överhuvudtaget
betyder i det samhälle där de hade mening. Han 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.
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återgång till det folkliga just i det samhället? Dessa frågor är relevanta
för ett förståelseomdöme. Frågorna om Luther hade rätt eller inte, var
bra eller dålig för kristendomen, 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. Vi ser här att
två helt olika former av omdömen gör sig gällande.

Genom en dylik läsning av The Historian's Craft, det vill säga en läsning
som inte enbart har de bägge alternativen 1) att vara moraliskt passiv
2) att bedöma i syfte att fördöma, öppnar sig en ytterligare helt egen
moralisk dimension hos Bloch 3) att bedöma i syfte att förstå. Här är det
viktigt att ta exempel ur Blochs övriga historievetenskapliga verk för att
klargöra vilket förståelseperspektiv han hade i åtanke, och framför allt hur
det i praktiken skiljer sig från ett passivt och ett fördömande perspektiv.

Bloch har flera metodologiskt viktiga böcker, och en av dem är hans
ansedda doktorsavhandling Les rois thaumaturges från 1924,29 en bok
som metodologiskt sett är ytterst tydlig. Förståelseperspektivet som han
enligt min tolkning förespråkar i The Historian's Craft tillämpar han på ett
utmärkt sätt rent praktiskt i sin doktorsavhandling och därför är denna
bok anmärkningsvärd. Ett exempel ur avhandlingen är således på sin plats
för att förtydliga vilket sorts moraliskt engagemang Bloch förespråkar.

The Royal Touch som avhandlingen heter på engelska, 30 är en
fascinerande studie av en medeltida praktik som innebar att kungar
genom handpåläggning ansågs kunna bota scrofula (inflammationer i
lymfkörtlarna som förorsakas av mycobacterium tuberculosis).31 Under
högmedeltiden 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 gudomliga kraft. Det som i verket The Royal Touch tydligt visar på
Blochs engagemang att förstå snarare än att fördöma kommer fram i ett
yttrande som mynnar ut i en väldigt viktig fråga:

29 Marc Bloch, Les rois thaumaturges, étude sur le caractère surnaturel attribué
la puissance royale, particulièrement en France et en Angleterre (Strasbourg &
Paris 1924).
30 Marc Bloch, The Royal Touch: Monarchy and Miracles in France and England
(1924), övers. J.E. Anderson (New York 1989).
31 Bloch (1989), 11.
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Nothing would be more ridiculous than to treat kings as nothing more
than sorcerers on the grounds that the kings of the past, including the
greatest among them––such as St. Louis, Edward I and Louis XIV––all
claimed, like our 'secret healers' in the countryside today, to cure illness
simply by their touch. They were heads of State, judges and leaders in
war. The institution of monarchy served to satisfy certain eternal needs
in the societies of old, needs which were entirely real and essentially
human. The societies of today are equally aware of them, yet are usually
content to satisfy them in other ways. But in the eyes of his faithful
subjects a king was, after all, something very different from a mere
high official. He was surrounded by a 'veneration' which did not simply
originate in the services he performed. How can we understand this
feeling of loyalty which was so strong and so specific at certain periods
in our history if, from the outset, we refuse to see the supernatural
aura which surrounded these crowned heads?32

Det verkar dock som att Bloch missförstås på denna punkt på ett sätt
som är radikalt missvisande. Daniel Chirot som bland annat är expert
på historisk sociologi, för att ta ett exempel, hävdar att Bloch, genom
denna komparativa studie mellan de medeltida kungarikena England och
Frankrike utformade en generell regel om samhällelig förändring. Han
säger: ”Ideologies, beliefs and superstitions have their time. Coincidental
events, such as immediate political needs or dynastic changes, can
determine whether or not particular collective perceptions become fixed
in the popular mind.”33 Men det som Bloch hävdar i denna monumentala
studie om kunglig handpåläggning är inte i första hand att det finns några
regler om samhällelig förändring, eller att vidskepelse har sin tid. Det är
inte heller denna aspekt av hans historievetenskapliga engagemang som
är metodologiskt sett mest betydelsefull. Snarare hävdar Bloch att det
skulle vara enkelt för oss – men dock totalt missvisande – att betrakta
kungar på den tiden som trollkarlar idag. Och det är mot bakgrund av
denna fallgrop som Blochs viktiga fråga måste förstås: ”How can we
understand this feeling of loyalty which was so strong and so specific
at certain periods in our history if, from the outset, we refuse to see
the supernatural aura which surrounded these crowned heads?”34 Vid
närmare eftertanke är det alltså ingen viktig historievetenskaplig fråga
att fördömande säga att vidskepelse hade sin tid i enlighet med vissa
politiska eller sociala behov. Frågan om vidskeplighet eller inte måste
sättas inom parentes. Chirot är således inne på helt fel spår. Det skulle
32 Bloch (1989), 4.
33 Chirot (2000), 36.
34 Bloch (1989), 4.
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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 samma vis skulle det vara enkelt
att döma de som såg mening i dessa praktiker som vidskepliga, kanske
till och med på gränsen till galna. Bloch visar däremot att man aldrig ens
har varit benägen att öppna en fråga om förståelse för en främmande
kulturs praktiker, och för främmande människor, om man från början
inte är benägen att vilja förstå vilken innebörd sådana praktiker hade i
de samhällen där de praktiserades, till exempel i St. Louis Frankrike eller
i Edward I:s England. Det är tydligt att Bloch förespråkar ett moraliskt
förståelseperspektiv här, en av de metodologiskt sett viktigaste ansatserna
i hans historievetenskapliga engagemang, men en ansats som av allt att
döma ofta missförstås.

Bloch gör alltså redan 1924 bruk av det antropologiska förhållningssätt
som långt senare har utmärkt bland annat samhällsfilosofen Peter Winch
(1926–1997),35 och antropologen Clifford Geertz (1926–2006).36 Utan
vidare påminner Blochs ansats också i viss mån om ett hermeneutiskt
perspektiv, utan att det för den delen på något sätt bli alltför holistiskt.
Helt frånkopplad från samtida antropologi är Bloch dock inte. Han
hänvisar till Sir James G. Frazers (1854–1941) verk The Magic Art and The
Evolution of Kings från 1920,37 som utgör första bandet i tredje upplagan
av Frazers redan då berömda The Golden Bough: A Study in Magic and
Religion. Men Bloch försöker inte undersöka de magiska praktikernas
evolution, eller hävda att magi är en primitiv form av vetenskap, vilket
Frazer gör. Snarare försöker Bloch förstå vad kunglig handpåläggning
över huvudtaget betydde i de samhällen där det hade mening.38

Det bör nämnas att Bloch vid vissa tillfällen använder den franska termen
superstition (vidskepelse),39 för att beteckna en för den tiden onormal
praktik, till exempel att man under Charles VI:s styre också ansåg att det
vatten kungen tvättade händerna med efter handpåläggning innehöll

35 Till exempel; Peter Winch, 'Understanding a Primitive Society,’ American
Philosophical Quarterly 1:4 (1964), 307–324.
36 Till exempel; Clifford Geertz, 'Thick Description: Toward an
Interpretative Theory of Culture,’ i The Interpretation of Cultures: Selected
Essays by Clifford Geertz (New York 1973), 3–30.
37 Sir James G. Frazer, The Golden Bough: A Study in Magic and Religion: Part I:
The Magic Art and The Evolution of Kings (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. Denna
praktik förekom ingen annanstans och levde inte vidare, vilket gjorde
den avvikande sett till det som var normalt för den tidens människor.
Vid andra tillfällen använder Bloch superstition för att beteckna kyrkligt
motstånd gentemot kunglig handpåläggning och motsvarande praktiker,
eftersom påven och regenterna ofta hade en maktkamp om vem som
verkligen ansågs inneha gudomlig makt. En av påvens anhängare på
1300-talet, Alvarez Peloya, kallade de franska och engelska kungarnas
handpåläggning för ”lögner och drömmar.” I en psalm som sjöngs av
prästerskapet under Henry VIII:s tid bad man om att ”all vidskepelse och
allt djävulskt bedrägeri skulle göras av med,” nämligen kungens enligt
dem påhittade kraft att bota sjuka. Superstition har således varierande
innebörder för Bloch och mot slutet av boken talar han om att kunglig
handpåläggning mot medeltidens slut allt mer uppfattades som vidskepelse,
till exempel av Wilhelm I av Oranien. Därför kan man få ett intryck av
att Bloch själv tar ställning till denna praktiks mening och betydelse,
vilket han alldeles i slutet också gör.40 Men i The Royal Touch vill Bloch
ogärna utgå från att kalla dessa praktiker för magi eller vidskepelse, i
sådan mån att de inte har förståtts som magi eller vidskepelse under
den tid han undersöker. Han vill till exempel ogärna jämföra gudomlig
handpåläggning med någonting som praktiseras idag, eftersom det inte
betyder samma sak idag – det är inte samma fenomen. Det finns alltså en
ytterst viktig aspekt i Blochs metodologi som andra forskare tenderar
att missförstå, nämligen att det finns en klar skillnad mellan att försöka
förstå vad ett fenomen betyder i ett visst samhälle på dess egna villkor,
och historikerns eller sociologens rationella sätt att strukturera och
begripliggöra dessa fenomen.41
40 Bloch (1989), 53, 96. Citat, 82 och 106. En fördömande kommentar
framkommer dock i slutet av boken där han i en kritisk tolkning av kunglig
handpåläggning tolkar det som ett ”kollektivt misstag” som folk trodde på
trots att det ibland misslyckades. Bloch själv verkar anse att handpåläggning
är en trosfråga som han själv inte tror på, trots att många människor i det
förflutna ansåg sig ha blivit botade av kungens helande kraft. Vad Bloch
egentligen menar med sin kritiska tolkning förblir dock oklart eftersom det
inte går i tandem med bokens metodologiska utgångspunkter, (sid 243).
41 På denna punkt liknar Blochs och Wittgensteins ansatser varandra, med
den skillnaden att Bloch är tidigare än Wittgenstein med att kritisera en för
enkel jämförelse av kulturella praktiker; Ludwig Wittgenstein, ’Remarks on
Frazer’s Golden Bough (1931),’ i James C. Klagge & Alfred Nordmann (red.),
Philosophical Occasions 1912–1951 (Indianapolis 1993), 118–155. Likt Bloch
skriver Wittgenstein: ”Baptism as washing.––An error arises only when magic
is interpreted scientifically.” (sid 125).
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Detta missförstånd vad gäller The Royal Touch – och Blochs metodologi
överlag – kommer också fram i sociologen Colbert Rhodes jämförelse
mellan Durkheim och Bloch. Det är alldeles riktigt att Bloch i denna
studie använder sig av den sociologiska skolans begrepp om ”kollektivt
medvetande,”42 och det är också därför som Bloch har förknippats med
Durkheim. Men Blochs metodologiska utgångspunkt är under inga
omständigheter en funktionalistisk sådan, vilket Rhodes tydligt anser.
Rhodes hävdar att Bloch uttryckligen betonar handpåläggningens funktion i
The Royal Touch: ”The chief function of the healing rite was the maintenance
of group solidarity, even though the miraculous event directly aided an
individual.”43 Utan tvekan betonar Bloch handpåläggningens innebörd
vid flera tillfällen i boken, men betoningen av funktion i Durkheims
anda är absolut inte bokens metodologiska utgångspunkt. Att tänka
sig att handpåläggning, precis som religion i Durkheims berömda Les
formes élémentaires 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. Handpåläggningens innebörd för de människor som levde i dessa
medeltida samhällen är en sak. Frågan om handpåläggningens sociala
funktion är i det skedet över huvudtaget ännu inte relevant. Historikerns
eller sociologens identifiering av dessa praktiker som upprätthållare av
en viss social struktur är nämligen en helt annan sak. Här har forskaren
redan börjat strukturera sitt material. Bloch verkar göra en ytterst skarp
skillnad. Vid den första sortens förståelseomdömen – omdömen som Bloch
förespråkar i The Royal Touch – sätter man historikerns eller sociologens
identifiering och kategorisering av dessa fenomen inom parentes. De
åsidosätts för stunden, eftersom sådana omdömen tenderar att jämföra
våra vetenskapliga uppfattningar om religionens funktion med en förfluten
livsvärlds syn på religion. Av citatet ovan att döma har sådana omdömen
i Blochs bemärkelse gått för långt. Det är precis samma misstag som att
jämföra kung Edward I med en trollkarl idag, och sådana förhastade
jämförelser vill Bloch över huvudtaget inte befatta sig med. Sociologens
eller historikerns kategorisering av förflutna fenomen med hjälp av
vetenskapliga begrepp måste komma i efterhand, om de överhuvudtaget
är nödvändiga. Dessa begrepp är under inga omständigheter nödvändiga
för en grundläggande historisk förståelse. Historikern måste enbart förbli

42 Bloch (1989), 2.
43 Rhodes (1978), 65.
44 Émile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse: Le système
totémique en Australie (Paris 1912), 259–266.
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sig själv, eftersom förståelse för Bloch handlar om en moralisk vilja att
förstå den andra, vem den andra var och vad han höll på med då han levde.45

Peter Winchs kritik av Evans-Pritchards beskrivningar handlar om flera
saker, bland annat om att det är missvisande att förstå Azandefolkets
kulturella praktik – att konsultera detta benge-orakel – utgående från en
västerländsk förståelse av irrationalitet eller magi. Begreppet magi, och de
praktiker som sammanlänkas med magi, är i vår kultur sammanlänkade
med vidskepelse. Således kommer en beskrivning av oraklet som magi att
stå långt utanför Azandesamhällets egen förståelse av vad det innebär
att konsultera detta orakel. Enligt Winch måste vi som européer tänja
på våra fastspikade förståelser av vad rationalitet och magi innebär för
oss om vi skall kunna se vad mangu och benge-oraklet över huvudtaget
har för betydelse för Azande. Det är missvisande att tänka häxeri och
oraklet som en logisk kontradiktion så som Evans-Prichard på sina ställen
hävdar. Om man på allvar vill förstå vad denna kulturella praktik har
i det samhälle där den är betydelsefull, måste man se vilken mening
den har utgående från Azandekulturens egna villor,49 vilket då främst
handlar vår egen vilja att förstå dessa villkor – precis det som Bloch är
ute efter.50 Att konsultera oraklet har till exempel främst en klar juridisk
betydelse för att lösa vissa samhällsproblem i Azandesamhället, vilket
Evans-Pritchard nog klart visar i sitt verk. Däremot har oraklet ingen
pseudovetenskaplig betydelse så som han på andra ställen hävdar.51 Ett
av Winchs argument är således att en västerlänning för tillfället inte
har något begrepp om magi som gör Azande rättvisa på denna punkt,
och därför kommer det onekligen att vara svårt att förstå och beskriva
betydelsen av såväl oraklet som häxeri. Förståelse måste utgå från vad
dessa praktiker har för innebörd i Azandesamhället, inte från våra
vetenskapliga kategorier och begrepp, våra fördomar.52 Bloch pekar på
någonting liknande vad gäller historisk förståelse, ett sätt att närma sig
en främmande kultur på dess egna villkor.

49 Winch (1964), 310–318, 321.
50 Bloch (1989), 4; Bloch (1954), 141.
51 Evans-Pritchard (1987), 4. Han jämför ofta Azandesamhällets praktiker
med vetenskapliga eller rationella förklaringar, s. 7, 18, 27.
52 Winch (1964), 308, 315, 319.

För att ytterligare förtydliga Blochs tankegång kan Peter Winch berömda
essä ''Understanding a Primitive Society'' från 1964 stå som jämförelse,46
en essä i vilken han kritiserar antropologen E.E. Evans-Pritchards
(1902–1973) verk Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azande från
1937.47 Evans-Pritchard undersökte Azandefolket i centrala Afrika i början
av 1900-talet, och konstaterade att en central del av Azandesamhället
inbegriper en sorts god magi (ngua), som å sin sida står i kontrast till
både ond magi (gbegbere ngua), och till häxeri (mangu). Evans-Pritchard
fokuserade dock främst på häxeri, det vill säga mangu, i denna studie.
Enligt Azandefolket kan vem som helst vara en häxa, och häxor skiljer
sig i regel inte utseendemässigt från icke-häxor. Att vara en häxa kan
gå i arv, men ofta handlar häxeri om en personlig dispyt mellan två
personer. Enligt Evans-Pritchards beskrivningar gör Azande en väldigt
skarp skillnad mellan ond magi (det han kallar sorcery), som endast vissa
trollkarlar besitter, och häxeri (det han kallar witchcraft), som en person
kan rikta mot en annan på grund av svartsjuka eller hämndlystnad – ett
sorts vapen. Skillnaden mellan att bli ett mål för ond magi och häxeri är
att en person som har utsatts för det förra dör med det samma, medan
en som har utsatts för det senare långsamt förtvinar. Häxeri lämnar även
spår i den utsattes kropp i form av olika objekt – till exempel maskar eller
larver – och dessa spår undersöks sedan med hjälp av obduktion, eller
med hjälp av orakel. Om en Zande misstänker att han själv eller någon
från hans familj har blivit utsatt för häxeri, och undrar vem häxan är,
konsulteras ett orakel, där man ger benge (en sorts gift men också namnet
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 samhällsfråga.48
45 Bloch (1954), 141.
46 Winch (1964), 307–324. I denna essä utvecklar Winch de idéer, som
han behandlar i sitt allra kändaste verk, The Idea of a Social Science and its
Relation to Philosophy (London 1958), nämligen främst vad det innebär att
följa samhälleliga regler, och vad det innebär att studera samhällelig aktivitet.
Samtidigt är essän också en skarp kritik mot; Alasdair MacIntyre, ’Is
Understanding Religion Compatible With Believing?,’ i John Hick (red.), Faith
and the Philosophers, Princeton Theological Seminary 1964 (London 1964),
115–133.
47 E.E. Evans-Pritchard, Witchcraft, Oracles, and Magic Among the Azande
(1937) (Oxfords 1987).
48 Evans-Pritchard (1987), 12–15, 29, 176–178, 226–227. Giftoraklet, s. 6,
127–138.
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Det som både Bloch och Winch pekar på är att det finns ett fundamentalt
holistiskt fältarbete som måste utföras före man kan gå vidare och
ifrågasätta – det vill säga fälla ett värdeomdöme om – olika samhälleliga
praktiker. Vad den västerländska människan alltför ofta gör, både gentemot
historiskt och geografiskt avlägsna samhällen, är att förhastat fördöma
praktikerna i dessa utgående från den västerländska nutidsmänniskans
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måttstockar. Istället för att förhastat fördöma, talar Bloch om att man
måste tänka sig in i den värld där praktikerna betydde någonting, och
också att man med olika medel bör försöka förstå vad dessa praktiker
betydde, med ständig risk att missförstå eller fördöma någonting. Denna
självmedvetenhet är utmärkande för Bloch. Den är ytterst central i hans
metodologi som framstår som en ständig moralisk omkalibrering av
måttstockarna för förståelse i förhållande till det som skall förstås. Vad
är inte måttstockarna för kunskap om människan om inte det mänskliga
samhället självt? Ett sista exempel ur The Historian's Craft visar tydligt
hur viktigt detta är för Bloch:
Clouds have not changed their shapes since the Middle Ages, yet we no
longer see in them either magical swords or miraculous crosses. The tail
of the comet sighted by the great Ambroise Paré was probably very little
different from those which occasionally sweep across our skies. Yet,
he thought he saw in it a full suit of curious armor. Compliance with
universal prejudice had bested the habitual accuracy of his gaze; and
his testimony, like that of so many others, tell us not what he actually
saw but what his age thought it natural to see.53

Molnen har inte förändrats sedan medeltiden, men sättet att se dem har
förändrats. Vad söker historikern som försöker förstå denna förflutna
livsvärld efter? Vilka förväntningar har hon? Vad kommer hon att finna?
De vittnen som historikern ställs inför kommer absolut inte att förtälja
vad dessa människor rent fysiologiskt såg, utan snarare kommer vittnena
att berätta det som i deras tid ansågs vara naturligt att se. Uppenbarligen
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 måste vi som forskare omkalibrera oss själva.
Bloch hävdar uppenbarligen att själva kriterierna för förståelse måste
ställas i enlighet med vad som var naturligt för människan då. Vad fanns
till exempel i fältsanitären Ambroise Parés (1510–1590) världsbild? Vad
var möjligt och omöjligt i hans värld? Först när man vet vad som var
naturligt för den tidens människor kan förståelse ta form, och först då
kan historikern rimligen förvänta sig någonting av sina vittnen.
Avslutande reflektioner
Vad är det som enligt Bloch skiljer en genuin historiks förståelse från falska
sådana, och vad har historikern för moraliskt ansvar i utförandet av sin
praktik? I sin metodologi förespråkar Bloch under inga omständigheter
53 Bloch (1954), 106–107.
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ett moraliskt passivt perspektiv vad gäller historievetenskaplig förståelse.
Tvärtom verkar han uppmana historikern till ett visst sorts moraliskt
engagemang. Han tar avstånd från två olika positioner som han anser
vara problematiska 1) att vara moraliskt passiv 2) att bedöma i syfte att
fördöma. En närmare undersökning av Blochs metodologi utgående från
såväl The Historian's Craft som The Royal Touch ger vid handen att han
förespråkar ett förståelseperspektiv som radikalt skiljer sig från dessa
två dimensioner, ett perspektiv som kan beskrivas som 3) att bedöma i
syfte att förstå.

Bloch menar att historiker framför allt skall gå in för att studera det
förflutna på dess egna villkor. Hon skall försöka förstå förflutna praktiker
och handlingar i de samhällen där de praktiserades och hade mening.
Detta är den största utmaningen för historikern, nämligen att ständigt
vara beredd att omkalibrera sig själv i enlighet med det hon försöker
förstå. Vad innebar kunglig handpåläggning i Edward I:s England? Tydligt
visar Bloch att ett potentiellt svar på en sådan fråga inte kan utgå från
en nutida uppfattning om helande krafter, magi eller vidskepelse. Allt
sådant vore att fördöma kunglig handpåläggning, och i viss mån förneka
och undvika vad människor egentligen såg för mening med denna
praktik där den praktiserades. Inte heller kan man säga att de kungliga
botande krafterna endast uppfyllde en viss funktion i det samhälle
där de praktiserades. En sådan vetenskaplig passivitet skulle också
reducera kunglig handpåläggning till någonting det inte var i Edward
I:s samtid. Det är uppenbart att Bloch förespråkar en helt annan attityd
då historikern vänder sig till det förflutna, och ställer sig frågan: ”How
can we understand this feeling of loyalty which was so strong and so
specific at certain periods in our history if, from the outset, we refuse
to see the supernatural aura which surrounded these crowned heads?”54
Blochs poäng kunde inte vara tydligare. Att fråga ett dokument är att
fråga ett vittne, och vittnets svar måste förstås i enlighet med det som
kan förväntas svaras, utgående från den värld där vittnet levde. Vägrar
vi att se vittnets värld blir hennes svar obegripligt för oss. Därför är
vetenskapliga begrepp eller moraliska värdeomdömen helt onödiga så
länge en vägran att se vittnets värld har företräde. Att däremot bejaka
vittnets värld, att moraliskt förändra sin attityd gentemot den förflutna
livsvärld där hon levde och verkade, är en förutsättning för förståelse.
Enligt Bloch måste 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. Detta är historikerns viktigaste uppgift, men
samtidigt också hennes största utmaning.
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