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Abstract  
 

Piracy has a big mysterious stamp. In the west, we have a clear picture of the 17th and 18th 

century pirates through stories about prostheses, planks, parrots and eyepatches. These stories 

come from one source, Captain Charles Johnson's legendary work that addresses a large 

number of pirates and their lives on the seven seas. This study investigates how modern 

historians relate critically to Captain Charles Johnson's work and how they interpret his 

stories about the fictional pirate utopia, Libertalia. What are their purposes and what have 

they been affected by? By applying a social-constructive theory, the purpose of course 

becomes evident by seeing what truths these historians created and carried on and how 

Charles Johnson's work was used in history. Through a social constructive study influenced 

by source criticism of the works of Marcus Rediker, David Cordingly and Philip Gosse, their 

interpretations have been perceived as very different. The different historians seem to have 

their own personal agendas and perceptions and have through their expertise created 

perceptions and stories that may characterize future generations' perception of the golden age 

of the piracy and, in particular, their image of Libertalia as a fair society without rulers. 

 

The researchers' source-critical approach varies from seeing Johnson's work as narrative 

stories for future generations to the fact that Johnson primarily had a profit interest in the 

authorship. These ideas, however, are something that the historians themselves have 

concluded and thus become part of the social construction we call reality, in which we exist. 

 

English Title: Libertalia, literally and figuratively speaking? A study of Captain Charles 

Johnson's portrayals of Libertalia through the interpretations of modern historians. 
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1. Inledning 

  

Träben, kroka, papegoja på axeln, plankgång och lapp över ögat. Det krävs inte mycket mod 

för att våga påstå att de flesta människor har denna bild över piraterna och deras liv.  

Från att vara fruktade “monster” till att vara inspirationskällor för människor i århundraden 

efter deras egen guldålder.1  

 

På drygt 300 år har alltså piraterna gått från att vara handelsmakterna England, Spanien och 

Portugals stora skräck till att bli romantiserade som en tidig-modern version av Robin Hood. 

Mycket av inspirationen har tagits från Captain Charles Johnsons. Genom att undersöka 

historikers tolkningar av de två olika volymerna av A General History of Pyrates kan vi få en 

tydligare bild av hur boken utgjort grunden för vår allmänna syn på pirater och hur historiker 

har tolkat det ovan nämnda källmaterialet. 

 

Piraterna har på så sätt blivit ett splittrat fenomen. Kanske går det att anta att de var pionjärer 

inom den västerländska demokratin som skulle kulminera århundraden efter i de franska 

revolutionerna och i den amerikanska revolutionen eller så var de mordiska barbarer som 

plundrade, våldtog och levde ett dekadent liv. Oavsett går det inte att bortse från det faktum 

att pirater är något som de flesta har en klar bild av, troligen främst genom den stora 

exploateringen av epoken under 1900-talets slut och nu under 2000-talet i form av film och 

skönlitteratur som Pirates of the Caribbean och Skattkammarön.  

 

Den konstruktivistiska tankebanan är mycket central under studien då den teoretiska 

utgångspunkten appliceras utifrån en misstanke att historiker eventuellt, medvetet och 

omedvetet, skapar sin egen historia efter egna preferenser och väljer därefter sina egna 

sanningar och därmed skapar en uppfattning hos en publik om hur det förflutna såg ut. I ett 

syfte att avgränsa studien kommer därför att berättelsen om pirat-utopin Libertalia att vara i 

fokus och hur de moderna historikerna, Philip Gosse, Marcus Rediker och David Cordingly, 

beskriver och förhåller sig till denna berättelse.  

                                                      

 
1 Nationalencyklopedin, pirater. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pirater(hämtad 

2018-01-16). 
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1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Pirater 
 

Pirater tros ha funnits så länge människan varit kapabel att transportera sig och handlat till 

sjöss. Klassiska rövare på land begav sig med andra ord till sjöss och började där nyttja 

möjligheterna till rikedomar. De massiva haven utgjorde en perfekt yta för pirater att snabbt 

attackera och enkelt undvika konfrontationer. 2 

 

Pirater existerar än idag, mer omnämnt i Somalia under de senaste tidens kapningar av 

oljefartyg.3 Denna uppsats kommer däremot att fokusera på de pirater som vi främst känner 

igen från populärkultur, dvs, de pirater som härjade bland annat i Karibien under 1600-talet 

och början av 1700-talet. Kolonierna spelade en stor roll. Spanien och Portugal var de första 

nationerna som grundade kolonier och handelsstäder på andra sidan Atlanten, främst i 

Amerika. I denna nyfunna värld hittade européerna enorma rikedomar bland annat genom 

attackerna mot de amerikanska kulturerna, grundandet av gruvor och skapandet av stora 

plantager. De portugisiska och spanska städerna blev starkare och rikare av de tillgångar som 

hittades i den Nya Världen under 1500-talet och den rikedom som transporterades till Europa 

över havet blev lättare för sjörövare från främst England, Frankrike och Nederländerna, att 

attackera. 4 

 

Intresset för pirater växte i takt med att Captain Charles Johnson publicerade sin bok i två 

volymer, A General History of Pyrates (urspr. 1724–6) som till stora delar skapade den bild 

av pirater som vi har idag. Det kom i tid med upplysningen som skulle explodera knappa 

hundra år senare när tänkare och filosofer började sprida tankar om rättvisa och orättvisor.  

Dagens forskare utgår ofta från berättelserna från detta verk då det i princip är den enda 

detaljerade samtida skildringen av pirater i världen från början av 1700-talet. 5 

 

                                                      

 
2 Hermansson, Robert. Havens stråtrövare: [om pirater, kapare och buckanjärer]. Stockholm: Prisma, 1999. s. 

12–15. 
3 TT. Svenska stridsfartyg sätts in mot pirater. Aftonbladet, 2011-03-09. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/article11598106.ab (Hämtad 2018-01-16). 
4 Kuhn, Gabriel, Life Under the Jolly Roger: Reflections on Golden Age Piracy [Elektronisk resurs], PM Press, 

2009. s, 10-11 
5 Ibid. Johnson, Charles, A General History of the Pyrates (2nd Edition, Volume 1). London, Storbritannien: 

T.Warner. 1724. 
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Rent etymologiskt kommer ordet pirat från det antika grekiska ordet peiratēs där dess första 

omnämnande är under mitten på det tredje århundradet. Själva roten på ordet som är pēr, kan 

enkelt översättas på så sätt att det betyder att försöka, riskera eller testa. Under den 

hellenistiska epoken i Grekland går det däremot inte att hitta någon specifik koppling mellan 

termen peiratēs och plundringar till sjöss utan ordet betydde bandit eller rövare i största 

allmänhet. Med andra ord hade det ingen betydelse ifall rövar-verksamheten ägde rum på land 

eller till havs. 6 7 8 

 

Den latinska versionen av ordet och uttrycket pirat användes först av Cicero, när han menade 

på att en pirat (Pirata) är "gemensam fiende för alla" (communis hostis omnium). Cicero 

uttryckte därmed ordet från den grekiska historikern Polybius, som i förra seklet hade utpekat 

Illyrierna, en grupp människor som levde på den Adriatiska östkusten och ägnade sig åt 

maritima verksamheter som de "gemensamma fienderna av alla folk ". Cicero utvecklade 

dock idén ytterligare genom att skilja mellan ”riktiga” fiender i krig och pirater. Krigslagen 

gällde inte för pirater, enligt Cicero, och eftersom att de var de gemensamma fienderna till 

alla parter i en konflikt, borde det inte vara någon skyldighet att hedra en överenskommelse 

eller ed till en pirat. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
6 Heller-Roazen, Daniel, The enemy of all: piracy and the law of nations, Zone Book, New York, 2009. s, 35. 
7 De Souza, Philip, Piracy in the Graeco-Roman world, Cambridge University Press, Cambridge, 1999. s, 101–

141. 
8 Rubin, Alfred P., The law of piracy, 2. ed., Transnational Publishers, Irvington-on-Hudson, N.Y., 1998, s, 

345−346. 
9 Polybius, Historíai [Historier] 2.12.4−6; cf. Ph. de Souza, Piracy in the Graeco-Roman World. s, 80.  
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1.1.2 Libertalia 
 

Libertalia var en påstådd anarkistisk koloni grundad i slutet av 1600-talet på Madagaskar av 

pirater under ledning av Captain James Mission. Huruvida Libertalia faktiskt existerade är 

ifrågasatt. Det beskrivs enbart i just den andra volymen av boken A General History of 

Pyrates av Captain Charles Johnson. Enligt Johnsons beskrivning varade Libertalia i ca 25 år 

och piraterna var emot de olika formerna av auktoritära institutioner och maktformer som var 

vitala under deras tid, d.v.s. monarkier, slaveri och kapital med flera. Piraterna skapade 

tydliga former av direkt demokrati, där folket som helhet hade myndigheter som hanterade 

olika lagar och regler. De använde även maktsystem med olika sorters delegater, som skulle 

tänka på sig själva som "kamrater" av befolkningen på Libertalia istället för härskare. 

Libertalia motto var "för Gud och frihet" och dess flagga var vit i motsats till den klassiska 

svarta piratflaggan. De förklarade krig mot stater och lagstiftare, angrep deras 

motståndståndares skepp, tog fångar och frigjorde de slavar de kom över.10 

 

Libertalia framstår som en mytologisk plats som fungerade som en fristad för samhällets 

rebeller och skapar därför en bild av utopi som inspirerat massvis av historiker och även 

massmedia. Bland annat förekommer Libertalia i Tv-spelen Uncharted: A Thief’s End och 

Assassin’s Creed: Black Flag som båda anspelar på myten om piraternas fristad på 

Madagaskar. 11 

 

Utöver Johnsons berättelser om Captain James Mission förekommer även berättelser om 

Libertalia i en annan pirats historia, den om Thomas Tew som även han förekommer i den 

andra volymen av A General History of Pyrates. Deras vägar möts i jakten på det Captain 

Charles Johnson kallar för en fristad för pirater. 12 

 

 

 

 

                                                      

 
10 Johnson, Charles, A General History of the Pyrates (2nd Edition, Volume 2). London, Storbritannien: T. 

Warner. 1726, s, 41–48. 
11 Rath, Robert, Zam, The pirate republic that inspired Uncharted 4: s Libertalia. 2016. 

https://www.primagames.com/games/uncharted-4/walkthrough/uncharted-4-chapter-15-thieves-libertalia 

(Hämtad 2018-01-16). 
12 Johnson, Charles, 1726, s, 87-93. 

https://www.primagames.com/games/uncharted-4/walkthrough/uncharted-4-chapter-15-thieves-libertalia
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2. Syfte och frågeställning 

 

Uppsatsen syfte är att undersöka hur Captain Charles Johnsons bok A General History of 

Pyrates har tolkats av de moderna historikerna Philip Gosse, Marcus Rediker och David 

Cordingly. Därför är det ett försök i att få en uppfattning om hur dessa historiker har förhållit 

sig källkritiskt till denna bok. Genom att undersöka ett antal nedslag i hur Captain Charles 

Johnssons bok tolkats av moderna historiker hoppas jag kunna se hur boken influerat 

historiker. Syftet är att undersöka historiebruket och dess relation till källkritik, till exempel 

för att se i vilken mån utomvetenskapliga faktorer, exempelvis politisk övertygelse, påverkar 

vetenskapen. För att tydliggöra denna undersökning kommer en specifik episod om 

”Libertalia” att belysas för att se hur de tre olika historikerna tolkar och använder sig av 

Captain Charles Johnson beskrivningar av densamma.  

 

2.1 Frågeställning  

Frågeställningen som följer blir därmed enkelt formulerad och kommer att ha två mindre 

forskningsområden. 

 

 Hur har Captain Charles Johnson’s bok A General History of Pyrates tolkats av 

moderna historiker? 

 

 Hur har moderna historiker förhållit sig källkritiskt till Captain Charles Johnsons bok 

och dennes skildringar av pirat-utopin Libertalia? 
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2.2 Forskningsläge 

 

Charles Johnsons A General History of Pyrates är en bok som blivit ett nav av Atlantens 

historia, Atlantens litterära studier och även dess marina studier. Detta skriver Adam. R. 

Morris i sin doktorsavhandling vid Sam Houstons State University. Adam. R. Morris 

fastställer i sin avhandling behovet av att ompröva Captain Johnsons bok som en litterär 

artefakt och utforskar bokens litterära arv genom användning av materialhistoria och teorier. 

Morris menar på att Captain Johnson utnyttjar de skurkaktiga och andra fiktiva elementen för 

att skapa en socio-politisk kritik och argumenterar för att sjöröveriet är en biprodukt av de 

europeiska staternas strukturella brister och dessutom betonar han den engelska rollen i 

utvecklingen av sjöröveriet. Hans kritik manifesterade sig i olika sammanhang, genom en rad 

piratberättelser. 13 

 

Morris skriver därför att ytterligare undersökning av detta arbete är nödvändigt för en mer 

omfattande förståelse av dess litterära arv och effekt. Det räcker med att säga att det finns 

utrymme i det vetenskapliga rummet för att angripa denna text ur både historiska och litterära 

perspektiv.14 

 

Utöver Morris har även Gabriel Kuhn skrivit en bok som behandlar sjöröveri med titeln Life 

Under The Jolly Roger. Boken visar sig vara en genomarbetad sammanfattning av piraternas 

leverne med den självklara Captain Johnson som primärkälla och Kuhn lägger likt mig själv 

ett stort fokus på hur andra forskare använder och tolkar informationen som finns. Life under 

the Jolly Roger är ett relativt kort men sofistikerat och nyanserat försök på pirathistoria och 

myten kring epoken som Captain Charles Johnson satte på papper. Den centrala och mest 

grundläggande politiska frågan i denna bok grundar sig i hur dagens radikaler borde relatera 

till piraterna och deras exempel. 15 

 

 

 

 

                                                      

 
13 Morris, Adam. Of pyrates and picaros: The literary lineage of Charles Johnson’s: A general history of the 

pyrates. Diss, Sam Houston State University, 2017. 
14 Ibid. 
15 Kuhn, Gabriel, Life Under the Jolly Roger: Reflections on Golden Age Piracy [Elektronisk resurs], PM Press, 

2009. s, 128–136. 
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Det är viktigt eftersom det finns en hel del romantisering av pirater på bland annat tv-skärmar 

och inom historisk forskning, särskilt bland radikaler som ser dem som pionjärer och tydliga 

föregångare till moderna anarkister och kommunister. Kuhn tar bort mycket av de 

romantiseringar som uppstått genom legendariska återberättelser om pirater i allmänhet. Dock 

blir det självklart att pirater i allmänhet samspelar på en viss kultur som senare ur sig självt 

utvecklat vissa demokratiska exempel som valbara kaptener och en mer rättvis delning av 

plundring m.m. 16 

 

Kuhn mixar dessa detaljer i ett försök att diskutera mot den stora romantisering som uppstått 

kring pirater som enligt Kuhn själv skulle både kunna kritiseras och hyllas. Gabriel Kuhn har 

sin politiska anda i boken och skriver på ett sätt som går att koppla till marxismen. Oavsett 

fungerar hans metod mycket bra ihop med syftet. Det vill säga att analysera piraterna i 

samband med hur de stora kapitalistiska och imperialistiska nationerna växte och växte. Bland 

dessa skulle flera genomgå omvälvande radikala förändringar i århundradena efter piraternas 

guldålder. Genom att gå på djupet inom de olika motpolerna inom piraternas område, som 

radikala föregångare till upplysningens effekt på ena sidan, och genuina skurkar på andra 

sidan utforskas därmed den politiska och kulturella auran av piraternas historia. Detta 

genomförs väldigt starkt genom att delvis förklara betydelsen av kön, etnicitet och sexuell 

läggning där det samtidigt sätts i sin kontext men även piraternas former av organisation, 

ekonomi och etik. Alla dessa historiker som granskas i Gabriel Kuhns arbete är till hjälp för 

att kunna förklara vilka de var, vad de i verkligheten ville och vad de ville ha. Genom att 

klargöra att pirater kom i alla former, sorter och storlekar förklarar denna studie hur pirater 

inte enbart var mördare och tjuvar utan även föregångare som radikala aktivister som skapade 

minisamhällen på sina skepp men även på land. 17 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
16 Kuhn, Gabriel, 2009. s, 128–136. 
17 Ibid. 
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Precis som Gabriel Kuhn och Adam Morris ligger ett stort fokus på hur de olika historikerna 

ställer sig gentemot Captain Charles Johnsons bok. Särdragen i min egna studie blir därmed 

att undersöka hur forskarna, utöver att ha tolkat och använt sig av Captain Charles Johnson 

inom sin egen profession som en form av historiebruk, även förhåller sig mot källan. Därmed 

särskiljer sig undersökningarna nämnvärt då jag går in med ett kritiskt tillvägagångssätt för att 

även kunna se under vilka eventuella påtryckningar de olika historikerna har förhållit sig till A 

General History of Pyrates.  

 

Kuhn och Morris gör själva sin personliga studie och ställer flertalet källor mot varandra 

samtidigt som de granskar historiker som återberättat historia om sjöröveriet med A General 

History of Pyrates som definitiv utgångspunkt. I relation till de ovan nämnda finner jag det 

relevant att betona hur min egna källkritiska studie i denna uppsats grundar sig i den källkritik 

som bröderna Weibull introducerade i svensk historieforskning i början på 1900-talet. De 

myter och romantiseringar som fanns inom olika etniciteter och politiska läger åkte på ett 

enormt angrepp från de två bröderna som hävdade att alla påståenden som inte kunde styrkas 

via källa skulle avfärdas. På så sätt kan man se källkritikens framväxt som en effekt av tanken 

på den exakta vetenskapen och människans förmåga att använda förnuftet. 18 

3. Teoretisk utgångspunkt 

 

Min forskning kan ha ett flertal infallsvinklar och utgångspunkter men väljer istället att se till 

arbetet med största möjliga flexibilitet. Genom att studera kulturhistorisk forskning blir det 

tydligt att min studie enklast hamnar i det facket. Efter att ha studerat en rad forskare kan du 

som själv gör undersökningen se att historien är det som präglar hela vår existens i dåtid, 

nutid och framtid. Roger Johansson skriver i sin bok Kampen om Historien om historiens 

effekter. Eftersom min uppsats hanterar just den efterföljande tolkningen av en bok som är 

väldigt centralt inom sjörövar-historia blir det ännu tydligare att min uppsatsutgångspunkt 

hamnar på just den kulturhistoriska forskningen. Hur kulturen kring pirater har vuxit fram och 

hur människor, mer precist hur historiker, har använt sig av den. Med andra ord är studien i 

största grad mer fokuserad på vad som sker och skedde efter det faktiska historiska 

källmaterialet först publicerades.19 

 

                                                      

 
18 Thurén, Torsten, Källkritik, 3., [rev. och omarb.] uppl., Liber, Stockholm, 2013. s, 5. 
19 Johansson, Roger, Kampen om historien: Ådalen 1931: sociala konflikter, historiemedvetande och 

historiebruk 1931–2000, 1. uppl., Hjalmarson & Högberg, Diss. Lund: Univ., 2001, Stockholm, 2001, s, 23–26. 
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3.1 Historiebruk 

 

I Peter Aronssons bok, Historiebruk- att använda det förflutna, påpekas flera rimliga 

teoretiska utgångspunkter och det existentiella historiebruket som jag själv arbetar utifrån och 

menar på att den betydelsefulla historien skapas genom att den kan bidra med att skapa 

mening och hantera förändring. Med andra ord förklarar Aronsson att själva uttrycken är till 

för att forska genom historien för att just kunna hantera förändringen av oss själva och 

verkligheten och på så sätt kunna ta hjälp av det existentiella historiebruket.20 

 

3.2 Socialkonstruktivism 

 

Teorin blir därför som en strukturerad bild på historien och det som jag utgår ifrån i arbetet. 

Därmed faller undersökningen inom ramen på socialkonstruktivismen eftersom min ambition 

är att kunna undersöka hur historien om pirater har växt fram genom nutid historiker. Jag 

applicerar den genom att bland annat anta att människan och verkligheten är två sidor av 

samma mynt. Att allt utgår från individens världsbild, d.v.s. att för varje kunskap du tar till 

dig förändras din världsbild och på samma sätt att de återberättelser som granskas går under 

samma kategori, alltså att historien formas efter historikers världsbild. 

 

I Søren Barlebo Wennbergs bok som behandlar just socialkonstruktivismen, blir det viktigt att 

ställa sig frågan hur verkligheten egentligen ser ut. Socialkonstruktivismen grunder sig i att 

världen som vi känner den har skapats mellan människor i samspel med varandra och även 

historien. På så sätt kan vi ställa oss kritiska till hur historien har beskrivits av personer efter 

att själva historiska incidenten har ägt rum. Det naturliga inom socialkonstruktivismen 

betonas i princip som nonsens, allt växer fram av en anledning och det kritiska perspektivet 

blir hela tiden något som präglar den vetenskapliga teorin. Den utgår med andra ord på att 

avslöja något som verkar helt naturligt och rimligt från att inte vara det. Det vill säga att 

bakom varje forskning finns en konstruktion och en förutfattad mening som omedvetet och 

medvetet påverkar oss. 2122 

 

 

                                                      

 
       20 Aronsson, Peter, Historiebruk: att använda det förflutna, Studentlitteratur, Lund, 2004, s, 80. 

21 Wenneberg, Søren Barlebo, Socialkonstruktivism: positioner, problem och perspektiv, 1. uppl., Liber ekonomi, 

Malmö, 2001, s, 10. 
22 Ibid s, 58. 
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Om det går att skapa en uppfattning om att forskaren rekonstruerar historia för att förmedla 

till framtiden kan man säga att den deltar i en sorts produktionsprocess. Sanningen spelas upp 

för forskarens ögon men frågan är ifall det är verkligheten? Det är på så sätt 

socialkonstruktivismen tränger bakom det yttre skalet för att undersöka de konstruktioner som 

uppstått i bakgrunden, de implicita. En forskares sanning är inte världens sanning och det är 

på detta vis relativism och socialkonstruktivism samspelar. Det ena måste inte utesluta det 

andra.23 Med andra ord kan man säga att det grundar sig i att det handlar om klasser och 

övriga grupperingar i ett samhälle, det handlar om definieringen av dessa och samspelet dem 

emellan och dessutom om hur man bygger kunskap genom att skapa ett samhälle och 

individer i detta, utifrån ett redan existerande samhälle och individer. Med andra ord har 

forskarna som granskas i detta arbete redan konstruerat sin idé och sitt samhälle. På samma 

sätt kan man anta att ingen historia är objektiv utan formad efter det rådande samhället och 

dess praxis.  

4. Metodik och Genomförande 

 

4.1 Avgränsningar och urval 
 

Eftersom undersökningen fokuserar på hur historiker förhåller sig till källkritik blir valet av 

historiker av fundamental grund. Av flexibla och språkliga skäl blir valet att arbeta kring 

svenska och engelska källor självklart. De svenska är i detta fallet översatta från ursprungliga 

engelska original. Då undersökningen skulle ta för lång tid vid användning av franskspråkiga, 

eller spanskspråkiga, som en del källor är skrivna på, skulle arbetets omfång och 

färdigställande vara i riskzonen.  För att undersökning ska kunna ha en gemensam punkt och 

fokus kommer Captain Charles Johnsons episod om staden ”Libertalia” på Madagaskar ligga 

till grund för den källkritiska undersökningen då den förekommer i samtliga av historikernas 

undersökningar. Anledningen till användandet av Libertalia beror delvis på dess 

mytomspunna och omtvistade existens men även på grund av dess symbolik som ett tidig-

modernt utopi grundat av rebeller och fria män.  

 

 

 

 

 

                                                      

 
23 Ibid s, 66. 



 14 

 

Av flexibla skäl är det därmed viktigt att välja ett ämne som först nämns i Captain Charles 

Johnsons bok och som senare diskuteras av de tidigare introducerade historikerna som jag 

undersöker. På så sätt finner jag en gemensam nämnare för samtliga historikers källmaterial 

och kan göra min analys utifrån det och mer precist i detta fallet ”Libertalia”. På grund av den 

precisa koncentrationen av moderna historikers belysningar blir därmed avgränsningen 

mycket viktig gällande vilket källmaterial jag använder i min undersökning kring de moderna 

historikerna. Det krävs med andra ord professionella arbeten som grund för min undersökning 

för att undersöka historikernas användning av Captain Charles Johnsons för att få tag i just 

historikernas tolkningar. De tre historikerna som tolkas väljs efter ett antal kriterier. Dels för 

att de ska kunna uppfylla de personliga krav jag kräver, genom att ha texter och böcker på 

antingen svenska eller engelska och dels att de även ska vara framstående inom just sin 

expertis. Efter noga eftersökningar står det klart att Marcus Rediker, David Cordingly och 

Philip Gosse frekvent används i likartade studier inom pirathistoria. 

 

Valet grundades även med hjälp av verktyget Google Scholar som är en tjänst från företaget 

Google. Med hjälp av detta verktyg har jag lyckats hitta vetenskapliga publikationer och 

citeringar från hela världen. Efter ett längre sökande visar det sig att de tre ovan nämnda 

historikerna är bland de mer framstående där bland annat Marcus Redikers bok Villains of all 

Nations har närmare tusen träffar inom piratstudier och främst även gällande studier som 

behandlar Libertalia. Dennes kollega David Cordingly har även han en stor mängd citeringar 

via verktyget och vittnar om en relevant och användbar källa och historiker att granska. 

Samma sak gäller den tredje historikern, Philip Gosse, som även han citeras av ett stort antal 

verk i databasen vilket gjorde beslutet om vilka historiker som skulle granskas relativt enkelt. 

Givetvis fanns det alternativ och ett antal historiker som behandlar samma område. Däremot 

kändes valet självklart då även andra forskare refererar till de tre historiker som utgör grunden 

för denna studie. 24 

 

 

 

 

                                                      

 
24 Google Scholar https://scholar.google.se/ (Hämtad: 2018-02-09). 

https://scholar.google.se/


 

 15 

Urvalet inom området är också mycket brett och har sin egen jargong och historikergrupp. 

Perspektiven blir i denna undersökning väldigt viktiga då det på samma sätt som i svensk-

dansk historia skildras olika beroende på vart historikern härstammar ifrån. Det som blir 

relevant är vilken sida som står i fokus och vilken som finns i utkanten, eller som Thurén 

beskriver, i periferin. Dock måste alla fakta alltid utgå från ett perspektiv annars är det stort 

risk att arbetet blir väldigt oklart och osammanhängande. För att få ut maximal uppfattning 

krävs det därför att du som forskare tar del av de olika perspektiven inom ett visst område för 

att få tag i ett bredare material. Relevant för studien och avgränsningarna blir även de frågor 

som ställs gällande historikernas personliga mål med sin bok. Rimligtvis vill de kunna nå ut 

till en större publik och därmed finns det möjligheter att kunna vrida och vända på källor och 

information för att kunna forma sin studie så att den når ut till en större publik. 25 

 

4.2 Källkritik  

 

Källkritik är processen att utvärdera en informationskälla, dvs ett dokument, en person, ett tal, 

ett fingeravtryck, ett foto, en observation eller allt som används för att få någon som helst 

kunskap till förfogande. I detta fallet är källkritiken relevant då de historiker jag undersöker 

använder sig av ett källmaterial Charles Johnsons och hur de förhåller sig till dettaI 

förhållande till ett visst syfte kan en viss informationskälla vara mer eller mindre giltig, 

tillförlitlig eller relevant. På så sätt är källkritik just den tvärvetenskapliga undersökningen av 

hur informationskällor utvärderas för givna uppgifter.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
25 Thurén, 2013. s, 85-86. 
26 Thurén, 2013, s, 7–8. 
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Det finns i grund och botten fyra stycken principer som du som kritiker bör utgå ifrån enligt 

Torsten Thurén.  

1. Äkthet: Källan ska i grund och botten var det som den säger sig vara.  

2. Tiden: Ju längre tid det är mellan berättelsen och händelserna som är nedskrivna i 

källan desto större skäl att tvivla.  

3. Oberoende: Det grundläggande att källan är skriven utan påverkan.  

4. Tendensfrihet: Det faktumet att man inte ska behöva misstänka att källan ger ut falsk 

information på grund av egna intressen hos författaren. Oavsett om det handlar om 

politiska, ekonomiska eller annat är det viktigt att inte hitta några tendenser som visar 

på att författaren drev en tes. Detta är troligtvis det mest problematiska under flera  

historiestudier då socialkonstruktivistiskt-teori appliceras på detta arbete.27 

 

Thurén påpekar också att källkritiken har en ifrågasättande utgångspunkt där det visar sig att 

misstänksamhet alltid är relevant. Alla som förmedlar historia kan ha en tanke om att låta sina 

egna intressen gå före sanningen. Som kritiker har du även också din sympati och kan både 

medvetet och omedvetet påverkas av en källas tendens om den stämmer överens med dina 

sympatier. På så sätt kan en komparativ metod appliceras för att se hur motsidan förhåller sig 

till källan. Därför kan vi anta att om båda motpoler påpekar att någonting är sant är det en 

större möjlighet att så är fallet. När det enbart finns en part som påpekar någonting är 

emellertid källan värdelös då den blir tendentiös. I regel kan du som källkritiker alltid finna 

historiskt och berättande källmaterial som är tendentiöst. 28 

 

I samma veva som det går att misstänka allt för att vara under en viss påverkan där man döljer 

det dåliga och framhäver det som låter bra, går det att hitta exempel med förmågan att ljuga 

till sin egen nackdel. På samma sätt som om någon varken bekräftar eller dementerar ett rykte 

kan en person som hamnar i mellanläge göra skäl för att skapa en misstanke även om denne 

varken bekräftar eller dementerar. 29 

 

 

 

 

                                                      

 
27 Ibid. 
28 Ibid. s, 63-64. 
29 Ibid. s, 67. 
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Thurén lägger även stor vikt vid att förklara oenigheten som råder inom forskarvärlden för att 

tydliggöra att vetenskapen sällan är partisk på så sätt råder ofta meningsskiljaktigheter mellan 

olika forskare. Det är däremot mycket viktigt att fundera kring forskningens inverkan på 

vetenskapen. Själva syftet med att forska är mer eller mindre självklart där äldre fakta kan 

förändras efter senare fakta. Det är vetenskapens utveckling som gör att mänskligheten samlar 

på sig mer kunskap och kan därmed ta totala U-svängar inom ett specifikt forsknings-

område.30 

 

På samma sätt kan dessa U-svängar generera i, som Thurén uttrycker det, rent slarv och 

önsketänkande där du som forskare har en bestämd vision att din forskning formas tydligt 

efter din hypotes att du omedvetet begår misstag som i slutändan hade påverkat hela ditt 

resultat. Med ideal och sympatier kan detta önsketänkande hamna hos vem som helst som 

forskar och präglar därmed också hela undersökningen. Inte för att du ville få fram ett falskt 

resultat, utan för att du ville bekräfta din absoluta övertygelse. 31 

 

Utöver Torsten Thuréns bok om källkritik finns det anledning att ställa källkritiska författare 

mot varandra. För att möta Torsten Thuréns källkritiska bok använder jag mig av Maria 

Ågrens text i Historisk Tidskrift. Ågren argumenterar kring dagens källkritik om det påstådda 

minskande intresset för den klassiska källkritiska agendan, som skapades av de svenska 

källkritiks-pionjärerna Weibull i Sverige i början på 1900-talet. Ågren skriver om på vilka sätt 

källkritiska insikter kan omformuleras, så att deras betydelse återigen blir självklar.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
30 Ibid. s, 75–76. 
31 Ibid. s, 76–77. 
32 Ågren, Maria Synlighet, vikt, trovärdighet – och självkritik. Några synpunkter på källkritikens roll i dagens 

historieforskning, Historisk Tidskrift, Vol. 1. No.1 (2005) 

http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2005-2/2005-2_249-262.htm (Hämtad 16/1/17). 

http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2005-2/2005-2_249-262.htm
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Liksom andra före henne klargör hon tydligt att många källkritiska insikter har karaktären av 

sunt förnuft eller rent självklar kunskap. Det vill säga att du kan på realistiskt tänkande kan 

avfärda vissa källor. Ågren ser emellertid detta som ett problem, eftersom det visar på att 

källkritiska krav är centrala för vetenskaplig historia, precis som att testa validiteten av 

resultat är avgörande för alla vetenskaper som grundar sig i erfarenhet och sinnesintryck, så 

kallad empiri. Genom att minska källkritik till rent sunt förnuft blir det svårt att prata om dess 

nödvändighet och därmed blir det svårt att föra vidare källkritiska färdigheter till de 

kommande generationerna. Därför föreslår hon att nya begrepp introduceras för att vända 

centrala källkritiska insikter från tyst till tydlig kunskap.33 

 

Framförallt argumenterar författaren för att det är nödvändigt att inkludera "synlighet" bland 

de kritiska grunderna, som det första och möjligen viktigaste kriteriet mot vilket källor ska 

bedömas. Vi borde alltid fråga oss: Vilka delar av det förgångna samhället avslöjas av denna 

källa, och vilka delar är osynliga? Vilka slags slutsatser kan man dra av den här källan? Ågren 

tydliggör genom att mena att synlighetskriteriet i princip länge varit känt och används bland 

historiker. Det formuleras ofta som en varning mot slutsatser ”e silentio” alltså argument ur 

tystnad. Hon hävdar utöver detta att kriteriet måste formuleras på ett mer generellt sätt, för att 

göra dess betydelse uppenbart. 34 

 

Maria Ågren menar även på att historiker har ett särskilt ansvar för att bedöma den relativa 

betydelsen av olika sociala fenomen i det förflutna. Om professionella historiker avbryter 

detta ansvar, kommer icke-professionella historiker att försöka bedöma betydelse på egen 

hand och skriva synteser som kommer att ge deras avtryck på läroböcker som används i 

skolorna etc. Om historiker vill behålla inflytande över hur "de stora berättelserna" 

konstrueras och sprids, behöver de fortfarande noggrant uppmärksamma representativitet eller 

relativ betydelse. Slutligen argumenterar även Ågren för behovet att samla ett ord för den 

självkritiska granskningen som alla historiker måste utsätta sig för. Detta görs enklast genom 

självkritik.35 

 

 

                                                      

 
33 Ibid. 
34 Ibid.  
35 Ibid.  
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För att återkoppla till Torsten Thuréns kriterier inom källkritiken och vad de innebär finns det 

flera frågetecken kring Captain Charles Johnsons verk. Främst i den bemärkelsen att det inte 

går att klargöra ifall denne faktiskt befann sig bland de pirater han berättar om. Även om 

Captain Charles Johnson levde under den tiden när sjöröveriet i undersökningen ägde rum 

finns det till exempel inget som tyder på att han befann sig på samma platser. Med närhet 

menas inte bara närhet i tiden utan även i samma rum. Det är värt att reflektera över dessa 

kriterier under arbetets gång för att kunna applicera det källkritiska perspektivet.  

 

4.3 Metod 

 

För att undersöka de olika historikernas olika tolkningar av Captain Charles Johnson utgår jag 

från en kvalitativ metod där jag väljer att undvika allt för stora mängder information för att 

istället hitta enstaka nedslag och studier i specifika fall, i detta fallet, historikers tolkningar av 

en historisk primärkälla. Av självklara själ är det därmed nödvändigt att undvika ytliga studier 

och applicera en mer kvalitativ metodik. Historikerna som granskas i uppsatsen har givetvis 

sin uppfattning och mentala hypotes som bildar en misstänksam hermeneutik gentemot 

innehållet. Tolkningen, den s.k. hermeneutiken, är den kvalitativa metoden som 

historievetenskapen använder sig genomgående under modern tid och ger den som forskar en 

möjlighet att försöka tolka olika former av texter. På så sätt blir min metod en 

innehållsanalytisk metod där min tolkning av innehållet i texter sker genom systematisk 

kategorisering av teman och mönster.36 

 

Detta bygger med andra ord på att skapa en subjektiv tolkning samtidigt som man tillämpar 

vissa regler för just tolkningen och den så kallade kodningen av texten. Därför kommer 

historikernas arbeten, de så kallade primärkällorna, utgöra grunden för analysen och deras 

arbete och kommer i sin tur undersökas genom en sorts korsning av historiebruk och 

källanalys. De flesta forskare inom historiebruks-området utgår från att just historiebruket har 

en identitetsskapande funktion och bygger på idén om att människor har ett behov att förankra 

sig till historien för att hitta en identitet i sin nuvarande existens, så kallad existentiellt 

historiebruk. 37 

 

                                                      

 
36 Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, s 141–142. 
37 Ibid. 
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På samma sätt fungerar empirin i metodiken i detta arbetet då det utgör grunden i försöket att 

förstå historikernas tolkning. Iakttagelserna görs genom att gå igenom ett helt material, i detta 

fallet historikerna, och att sedan genom intrycken och erfarenheten kunna utföra 

undersökningen korrekt. Det är det som utgör skillnaden mellan empirin och rationalismen då 

det innebär att ifall du applicerar en deduktiv metod, som för övrigt är stark kopplat till 

rationalismen, försöker du snarare resonera dig fram till sanningen och förhoppningsvis 

därefter kunna dra slutsatser. 38 

 

På samma sätt resonerar Peter Gärdenfors när denne uttrycker att människan alltid försöker 

hitta ett mönster av alla intryck vi tar in och därför blir sanningen vad vi skapar den till i 

relation till något. Därför kan fakta aldrig bli neutrala utan har alltid sitt perspektiv och sitt 

ursprung. 39Med andra ord går det att diskutera om den berättande formen som A General 

History of Pyrates bygger på verkligen inte har några begränsningar. Genom att återberätta 

historia tvingas alltid författaren eller forskaren till att använda sin fantasi, d.v.s. genom att 

bygga upp en scen som den senare läsaren ska kunna finna sig i. John Tosh beskriver detta i 

sin bok Historisk Teori Och Metod som om det finns begränsningar. Historisk förklaring är 

något mer komplext och kan skapa problemet att berättelsen hamnar i återvändsgränd där de 

olika momenten påverkar varandra på ett sätt som inte är rimligt och blir därför oförklarligt. 

Dessutom kan det bli att själva berättelsen är förenklad för att det ska nå ut till en större 

publik.40 

 

Metodiken hamnar därför i ett kritiskt centrum. Där diskussioner om varför källor överlever 

måste ta plats och huruvida omvärldens påtryckningar och influenser påverkat 

historieskrivningen.  

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
38 Ibid. s, 48. 
39 Gärdenfors, Peter, Den meningssökande människan, Natur och kultur, Stockholm, 2006. s, 62. 
40 Tosh, John, Historisk teori och metod, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011. s, 165–166. 
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5. Källmaterial 

5.1 Captain Charles Johnson– A General History of Pyrates 

 

A General History Of Pyrates är en sammanställning av brittiska pirat-biografier och är utan 

tvekan den mest berömda och omtalade källan om pirater som historiskt ämne. Trots att 

arbetets författarskap har varit under en lång tid en diskussion går det inte att bortse från att 

boken är en av de grundvalar som en mycket av all pirathistoria lutar sig mot. A General 

History of Pyrates introducerade många funktioner som senare blev vanliga i piratlitteratur, 

som pirater med saknade ben eller ögon, att pirater begravde skatter och dessutom namnen på 

olika piratflaggor som den klassiska svarta ”The Jolly Roger”. Boken har utgjort grunden för 

berättelser och myter om de berömda piraterna, inte minst Blackbeard och Bartholomew 

Roberts. 41 

 

Captain Charles Johnsons är troligen inte det riktiga namnet på författaren utan är en 

pseudonym. Det har diskuterats flitigt kring vem denne man i själva verket var och en del 

forskare har hävdat att det är den berömda författaren Daniel Defoe, som bland annat skrivit 

berättelsen om Robinson Crusoe. 42 

 

Boken släpptes i två volymer. Den första volymen av A General History of Pyrates 

publicerades för första gången i London 1724, och bestod av nästan 25 berättelser om 

piratkaptener, från Henry Avery och Blackbeard till Bartholomew Roberts. 1726 publicerades 

en ny och andra volym med ett nytt antal beskrivningar av pirater, hela 30 stycken. Den mest 

berömda inkluderas i denna volym, det vill säga den om Captain Mission och dennes 

skapande av just det utopiska samhället Libertalia. Flertalet historiker, bland annat Peter 

Earle, menar på att trovärdigheten i volym två är så liten att många historiker undviker att 

citera och referera till den andra volymen överhuvudtaget. 43 

 

 

 

 

                                                      

 
41 Johnson, Charles, 1724. 
42 Cordingly, David, Under the black flag: the romance and the reality of life among the pirates, 1st ed, Random 

House, New York, 1995. s, 19. 
43 Earle, Peter, The pirate wars, Methuen, London, 2004. s, 12. 
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Populariteten runt A General History of Pyrates är påtaglig då den utgjort grunden för många 

av de arbeten om pirater som publicerats de efterkommande seklerna och översattes tämligen 

snabbt till både tyska och holländska redan året efter den första volymen publicerats, 1725, 

och senare även till franska året efter. Den första volymen var en direkt storsäljare så även de 

utvecklade versioner och andra volymen som publicerades de efterföljande två åren. Att det 

togs vissa skriftliga friheter i skapandet av dessa mytomspunna beskrivningar kan nästan tas 

för givet då det bland annat går att finna dialoger och monologer i boken mellan pirater. 

Däremot har forskning visat att den första volymen bör ses som en relativt trovärdig källa. 44 

 

Däremot är det ett måste för läsaren att behandla den andra volymen för att hitta behandlingen 

av pirater som kaptenen Missons utopiska gemenskap Libertalia. Johnson delar upp historien i 

två delar. Den första som behandlar Captain Misson och hans besättning och senare den om 

Captain Tew och dennes besättning som behandlar när de båda piraterna stöter på varandra 

och försöker få det utopiska Libertalia att blomstra i takt med att meningsskiljaktigheter 

bildas.45 

6. Undersökning 

6.1 Philip Gosse  
 

Den första historikern som granskas är Philip Henry George Gosse, som inte bör förväxlas 

med dennes farfar som var en berömd naturvetare och naturalist. Philip Gosses verk om 

pirater utgör även det en stor del av den moderna litteraturen inom just sjöröveri. Under sina 

levnadsår mellan 1879 och 1959 har Gosse blivit en framstående ledare och auktoritet 

gällande sjörövar-myter och litteratur. Bland annat genom att skriva en av de viktigaste 

böckerna om ämnet: History of Piracy. Genom att ta sig tillbaka och studera några av 

mänsklighetens äldsta källor gällande pirater har Gosse spårat uppkomsten av fenomenet 

sjöröveri och lyckats undersöka och upptäcka vilka dessa pirater var, vad de gjorde, och 

slutligen varför de försvann. Boken beskrivs som ett landmärke i skurkhistoria och förklarar 

bland annat piraternas moral och etik. På så sätt har Gosse försökt identifiera vart 

fascinationen kring pirater kommer ifrån.46 

 

                                                      

 
44 Pennell, C. R. (red.), Bandits at sea: a pirates reader, New York University Press, New York, 2001. s, 9, 

Druett, Joan, She captains: heroines & hellions of the sea, Simon & Schuster, London, 2001. s, 105. 
45 Johnson, Charles, 1726, s, 87-93. 
46 Gosse, Philip, The history of piracy., Longmans, Green and Co, London, 1932. 
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Utöver History of Piracy har Philip Gosse även skrivit en bok om de pirater, platser och 

händelser som ägde rum under piraternas guldålder. Denna bok, Who is who?, skapades för att 

försöka samla och organisera de olika berättelser och den information som först vidare sedan 

Captain Charles Johnsons bok publicerades 1724. I detta arbete problematiserar inte Philip 

Gosse det faktum att en stor majoritet av det material som han hanterar går att spåra till en 

enda källa. Därför blir det relevant att med en historiker som Philip Gosse, då denne väljer att 

göra all information som denne kan finna om pirater, välja att studera honom i ett syfte att få 

fram uppfattningen av pirater i början på 1900-talet och hur historikerna förhöll sig 

källkritiskt till dessa. Som ett komplement till David Cordingly och Marcus Rediker fungerar 

Philip Gosse utmärkt, detta dels på grund av det som nämns ovan, men även också dels på 

grund av det faktum att Cordingly och Redikers verk publiceras under slutet av 1900-talet och 

i under det första decenniet på 2000-talet. Gosse gör i detta arbete även ett försök att försöka 

återberätta och tolka den information som tillhandahålls via Captain Charles Johnson. I detta 

sammanhang tolkas berättelserna om just denna studies huvudobjekt, Libertalia och hur detta 

samhälle förklaras via berättelser om Captain Mission och Captain Tew.47 

 

Philip Gosse försöker samla ihop de olika fragment av pirathistoria som förmedlas genom 

Captain Charles Johnson. Direkt talar han om hur han förhåller sig källkritiskt i studien. Detta 

gör han genom att förklara att han utan tvivel tror att samtliga av de som återberättas i Captain 

Charles Johnsons båda volymer har existerat. Anledningen till detta kan tyckas vara något 

ogrundad, men gör samtidigt en intressant beskrivning hur denne ser på den källkritik som 

växte fram under 1900-talet. Philip Gosse menar att han nu lever i en värld där all form av 

studier och inlärning görs så obekvämt som möjligt för de som studerar ett specificerat 

område. Kunskap, som Philip Gosse menar är tydliga fakta som nuförtiden (1924) ordnas, 

delas upp och sorteras för att vidare granskas och formas och till slut bakas ihop till en klump 

som är till för att snabbt och direkt assimileras i det rådande samhället. Därför menar han 

vidare på att det han personligen fruktar är att de studenter i framtiden som finner det 

intressant att forska i historia tvingas åter falla tillbaka och leta i de gamla källorna då de 

nytillverkade blivit alltför influerade av den kommande tiden och normerna som går att finna 

däruti. 48 

 

                                                      

 
47 Gosse, Philip, Who is who? Giving Particulars of the Lives & Deaths of the Pirates & Buccaneers, Burt 

Franklin, New York, 1924. 
48 Gosse, Philip, 1924. s, 8.  
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När Philip Gosse ger sig på huvudobjektet Libertalia och därmed också Captain James 

Missions samt Captain Thomas Tew livsberättelser om denna plats, ligger ett stort fokus på att 

förklara de linjer och ideologiska värderingar som denna utopiska koloni levde under. De 

riktlinjer som bland annat inkluderade en demokratiskt vald ledare, uppbyggnaden av en 

”statlig” ekonomi som samtliga tog del av i form av en skattkammare och även en klar tanke 

kring att de som i praktiken var ledande organet i samhället egentligen bara fungerade som 

jämlikar med ett större ansvar. 49 

 

Philip Gosse är mycket noga med att poängtera de personliga drag och dygder som både 

Captain Thomas Tew och Captain James Mission skulle ha besuttit. Bland annat skriver 

Philip gosse om hur det fantastiska Libertalia slutligen går under på grund av att 

urbefolkningen på Madagaskar vänder sig emot invånarna i Libertalia.50 

 

I denna episod väljer Mission att fly istället för att ta kampen och beskrivs av Philip Gosse 

som den godaste och vänligaste människan som aldrig sänkte ett skepp eller skar halsen av en 

fiende. Skildringarna som Philip Gosse delar med sig av grundar sig även i det flertalet 

uttryck för piraternas kolonialisering av Madagaskar och Libertalia. Bland annat betonar han 

hur uttrycket, ”sjöröveri utan tårar”, som kan uppfattas som en anspelar på piraternas länge 

eftertraktade fristad från imperialismen klor. I samma episod målas inte heller någon bild av 

svårigheter i samhället upp i den grad som eventuellt kan efterfrågas. Bland annat visar Philip 

Gosse på hur piraterna som byggde upp samhället bestod av afrikanska slavar, holländare, 

engelsmän och fransmän. För att komma över den problematik som en flerspråkig befolkning 

kan innebära skapades helt enkelt ett nytt språk som bestod av ord från samtliga språk. 51 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
49 Ibid. s, 219. 
50 Ibid. s, 298. 
51 Ibid, s, 219. 
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Utöver den språkliga aspekten läggs återigen även stor vikt vid att framtona de båda 

kaptenernas roller, utöver deras personliga dygder och revolutionära idéer. Philip Gosse tonar 

ner betydelsen av kulturella och moraliska skillnader, inte minst återigen mellan Captain 

Thomas Tew och Captain James Mission under deras vistelse i Libertalia. Samhället hade 

präglat dem båda så mycket att även i de djupaste av konflikter kunde de via viss handledning 

från bland annat präster lyckas komma överens och lägga sina meningsskiljaktigheter åt sidan 

för att fortsätta få Libertalia att växa och blomstra som den nytänkande, rättvisa och 

frihetsivrande civilisation som den en gång skapades för. 52 

 

Det fanns med andra ord ett syfte med hela Libertalia enligt Philip Gosse. Istället för att leva 

det traditionella våldsamma livet till havs som många andra pirater fanns det istället en 

möjlighet att sprida de idéer som Libertalia stod för. När skepp plundrades, gjordes det som 

Philip Gosse beskriver det på gentlemanna-manér. När slavskepp kapades valde man istället 

för att handla med slavarna att introducera dem till deras nya samhälle som byggde på 

jämlikhet, frihet och broderskap. Tre starka ord som knappt hundra år senare skulle ropas över 

hela Frankrike när giljotinen gick på högvarv. Alla var fria män och detta skulle föras fram. 53 

 

Det är ingen fråga om att Captain Charles Johnson är den som har skapat den nutida bilden av 

pirater som influerat generationer i sitt leverne, revolutionära tänkande och frihetssökande. 

Detta skriver David Cordingly I' sin bok Under the Black Flag: The Romance and Reality of 

Life Among the Pirates. David Cordingly poängterar även hur det går att fundera över hur 

trovärdig Captain Charles Johnson i grund och botten är. Därför väljer Cordingly ofta att 

hänvisa till just den källkritiska aspekten gällande studier om berömda pirater och sjöröveri i 

största allmänhet. Därför diskuterar även David Cordingly hur denna bilden faktiskt kom till. 

Bland annat skriver han även om hur man till en början såg på Captain Charles Johnson två 

volymer som en sorts blandning av fakta och fiktion för att med en skräckblandad förtjusning 

ta del av piraternas berättelser och idéer. 54 

 

 

 

                                                      

 
52 Ibid. s, 298. 
53 Ibid. s, 216. 
54 Cordingly, David, 1995 s, 20. 
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6.2 Marcus Rediker  

 

Den andra historikern är Marcus Rediker som är född 1951 och som är en amerikansk 

professor, historiker, författare och aktivist som gjort sig känd genom sina arbeten kring 

orättvisor och fred. Marcus Rediker släppte 2006 boken Villains of all nations: Atlantic 

Pirates in the golden age, där han utforskar den sociala, politiska och kulturella historien hos 

de pirater som levde under piraternas gyllene era, från slutet av 1600-talet till början på 1700-

talet.  

 

I sin bok försöker Rediker svara på några av de viktigaste historiska frågorna under 

tidigmodern pirat-historia. Vilka pirater var, var de kom ifrån, vad de stod för, varför de blev 

pirater, hur de organiserades, hur de behandlade andra, hur de skildras av utomstående, och 

slutligen hur de krossades av en enligt Rediker, internationell kampanj av terror.   

 

Slutligen bygger Rediker stora delar av boken på en modern genre av kriminell biografi som 

inkluderar verk av den tidigare nämnda kapten Charles Johnson. För att tydliggöra upplevs 

det som om Rediker verkar välja sina citat genom att använda Johnson som nominellt värde 

eller att kvalificera sina påståenden. Dessa fall är ofta där Rediker gränsar till den romantiska. 

I ett exempel litar han bland annat helt på Johnson för sin beskrivning av bland annat 

Blackbeard.  

 

Rediker är noga med att hävda att piraterna utmanade och undergrävde de rådande normerna 

gällande ras, klass, kön och nation, och utgjorde en radikal demokratisk utmanande grupp mot 

det samhälle de en gång levde i. De vågade, menar Rediker, spela den radikala och upproriska 

skurken på ett internationellt stadium. Trots det hängde man dem för det, men Rediker menar 

på att piraterna segrade i slutändan och vann kampen genom dagens minne av dem. 55 

 

”Vi älskar pirater mest av allt därför att de var rebeller. De utmanande kategorierna klass, ras, 

kön och nation.” 56 

 

                                                      

 
55 Rediker, Marcus, Villains of all nations: Atlantic pirates in the golden age, Verso, London, 2004. 
56 Rediker, Marcus, Pirater: sjöröveriets guldålder i Atlanten och Karibiska havet, Karneval, Stockholm, 2006. 

s, 212. 
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Det blir tydligt i Marcus Redikers slutord att denne har sin agenda och sin idé om 

verkligheten. Rediker beskriver nästan uteslutande piraterna ur ett perspektiv som sätter 

piraterna som revolutionära pionjärer inom den demokratiska utvecklingen som skulle 

kulminera det kommande seklet i Europa och Nordamerika.  

 

Marcus Rediker hävdar att det är allmänt accepterat idag att historien om Libertalia är en 

fiktiv skapelse. Detta hindrar dock inte de forskare som riktat in sig på sjöröveri från att 

diskutera dess politiska betydelse och vad den innebar i dåtid och nutid. Vilket även gäller 

Marcus Rediker och i Captain Johnsons kapitel om Captain Mission blir det självklart att 

Missions fiktiva utopi är en efterskapelse och produkt av Captain Charles Johnsons fantasi. 

Det vill säga att den frihet som Misson tillägnats snarare är en litterär eller fiktiv-verklighet 

som istället för att tas på bokstavligen snarare bör reflekteras över bildligt. Istället skapades 

troligen bilden av Libertalia som en sorts symbol eller uttryck för de rådande traditioner, 

drömmar samt seder om att leva till sjöss i flykt från statens förtryckande armar. Rediker 

menar på att denna kultur och samlingspunkt av idéer översattes som en storts diskurs för att 

skapa en debatt och diskussion gällande de rådande strukturerna under 1700-talets Europa och 

dess kolonier. 57 

 

I ett vidare stycke skriver även Markus Rediker hur själva idén och det symboliska tecknet 

som Libertalia förmedlade till omvärlden. Rediker väljer att oftast inte påpeka huruvida  

Libertalia existerade eller inte utan ser snarare allting återigen ur ett perspektiv och det genom 

att Captain Charles Johnson försöker förklara Libertalia som snarare en utopi för andra att 

försöka skapa i framtiden. På så sätt menar Rediker att den form av historiebruk som 

Libertalia förmedlar ställer väldigt många frågor gällande processen om hur idéer och 

ideologier sprids och hålls vid liv och i vilken mån de gör det. Med andra ord menar Rediker 

att de flesta revolutioner och radikala samhällsförändringar delvis inspirerades av de idéer 

som århundraden innan luftats genom diverse författare och tänkare, i detta fallet Captain 

Charles Johnson.  

 

 

 

                                                      

 
57Rediker, Marcus, “Hydrarchy and Libertalia: The Utopian Dimensions of Atlantic Piracy in the Early 

Eighteenth Century” i David J. Starkey, et al., Pirates and Privateers: New Perspectives on the War on Trade in 

the Eighteenth and Nineteenth Centuries (Exeter: University of Exeter Press, 1997. s 31 
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Med andra ord talade Captain Charles Johnson till framtiden genom att skapa en bildlig utopi 

för människor att längta efter och drömma om. När världen vändes upp och ner århundraden 

efter Captain Charles Johnsons publiceringar, genom revolutionerna i de tretton kolonierna 

och i Frankrike, hävdar Rediker att dessa tankar kring orättvisor och frihet länge florerat och 

ges uttryck i Captain Charles Johnsons bok. Slutligen påpekas också den minskade och det 

relativt frånvarande sjöröveriet mellan 1750 och 1850 kan bero på att jakten efter frihet och 

rättvisa tog plats på nya arenor och i en betydligt större omfattning. Med detta menas att 

sjörövarna kanske avrättades i massor men att de har fortfarande mycket tacksamhet att ta 

emot efter deras kamp mot de stora statsmakternas grepp om befolkningen. 58 

 

6.3 David Cordingly 

 

David Cordingly är en engelsk marin-historiker född 1938 med ett särskilt stort intresse för 

pirater och har därigenom skapat en introduktions – och kommentarsbaserad version av 

Captain Charles Johnsons första verk. Denna version behandlar bland annat de flertalet pirater 

som Captain Charles Johnson går igenom och skapar därmed en mer modern infallsvinkel på 

bokens arv till omvärlden och vad denne kan ha velat ha för budskap och influenser. 59 

 

Utöver dennes kommentars-version av Captain Charles Johnsons A General History of 

Pyrates har även David Cordingly skrivit boken Pirates: Terror on the High Seas, from the 

Caribbean to the South China Sea som publicerades 1998. I denna bok behandlas även 

huvudobjektet Libertalia, främst genom berättelser om Captain Mission och Captain Tew. 60 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
58Ibid. s, 41–42. 
59 Johnson, Charles & Cordingly, David, A general history of the robberies & murders of the most notorious 

pirates, [Ny utg.], Conway, London, 2002. 
60 Cordingly, David, Pirates: Terror on the High Seas from the Caribbean to the South China Sea, 9th ed, World 

Publications, 1996. 
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David Cordingly har i sin grundläggande beskrivning en ganska tydlig tanke kring hur pirater 

i allmänhet har romantiserats i vår tid via massmedia och skönlitteratur. Däremot inte sagt att 

inte mycket stämmer utifrån Captain Charles Johnsons verk. I sitt försök att försöka urskilja 

fakta från fiktion gällande den gyllene pirat-epoken har David Cordingly skrivit, tillsammans 

med John Falconer, en bok som just beskriver denna romantisering. Boken, Pirates: Fact and 

Fiction förhåller sig källkritiskt till just de beskrivningar som går att komma över gällande 

pirater under 1600 – och 1700-talet. Med andra ord undersöker man bilden av hur pirater har 

skapats och däribland de myter som florerar i populärkultur. 61 

 

David Cordingly, utför, tillsammans med de övriga en god grund för studien genom dennes 

förhållningssätt gentemot pirater och pirat-historia i allmänhet. I dennes ovan nämnda försök 

att försöka urskilja de olika berättelserna från fakta och fiktion ges ett intryck av kritisk 

tänkande och ett tydligt kritiskt förhållningsätt gentemot Captain Charles Johnsons verk.  

Cordingly har förövrigt i dessa verk en tydlig kritisk ståndpunkt där denne hela tiden söker 

efter en legitim förklaring till Captain Charles Johnsons verks arv i världshistorien. Dessutom 

vill han visa på hur forskning har lyckats bevisa att mycket av de pirathistorier som Captain 

Charles Johnson publicerar har visat sig vara sanna och har bland annat stöd ibland annat 

engelska dokument som hänvisar till de walesare och engelsmän som terroriserad engelska 

fartyg i den nya världen. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
61 Cordingly, David & Falconer, John, Pirates: fact & fiction: in which the authors relate the history of piracy 

from the Spanish Main to the China seas, Collins & Brown, London, 1992. 
62 Johnson, Charles & Cordingly, David, 2002. s, 8–9. 
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David Cordingly påpekar tidigt i sin introduktions – och kommentarsbaserade version av 

Captain Charles Johnsons A General History of Pyrates, att det måste läggas ett antal 

frågetecken kring denna studies huvudobjekt, alltså den historiska tolkningen av piraternas 

egna koloni, Libertalia. I denna diskussion förklaras bland annat hur sjörövaren Bartholomew 

Roberts har en väldigt hög trovärdighet medan Libertalia mer eller mindre bör tolkas som ren 

fantasi. Därmed för han källkritisk diskussion som hanterar frågan om hur Captain Charles 

Johnson fick tag i sitt material och varifrån det kom. Frågorna som ställs gällande vem 

Charles Johnson var, hur han kom i kontakt med pirater och varför han använde en 

pseudonym får egentligen inte får några tydliga svar utan diskuteras snarare genom 

antaganden om dennes liv och syfte. Aspekter såsom språkliga, tidsspann och politiska 

influenser ges utrymme för att försöka får fram svaret på hur trovärdig Captain Charles 

Johnson är. 63  

 

I ett annat verk av Cordingly, Pirates: Terror on the High Seas, from the Caribbean to the 

South China Sea, väljer han att däremot fortsätta på den inslagna vägen där han kort förklarar 

de data som förmedlas i Captain Charles Johnsons episod om Libertalia och hur de framställs 

där. Även om Cordingly skriver att Libertalia bör ses som en ren fiktion finns det ändå ett 

syfte i att se hur tankarna kan ha gått hos de som ägnade sig åt sjöröveri. Hatet mot 

auktoriteter och sociala konstruktioner är centralt i och Cordingly väljer även att använda sig 

av moderna uttryck inom den socialistiska ideologin såsom uttrycket kamrat och socialistiska 

ekonomi-principer som bygger på idén om ett statligt och oberoende ägande åt befolkningen.  

Därför väljer även Cordingly att inte behandla Libertalia i den bemärkelse att den är något 

som är värt att undersöka av den anledningen att han redan följer den rådande ståndpunkten 

som förklarar att Libertalia är och förblir en produkt av piraternas tänkande och önskande. 64 
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Eftersom Cordingly delar med sig av sin källkritik som genomsyrar samtliga av de utvalda 

källmaterial inom denna studie blir inte dennes beskrivningar av Libertalia av särskilt stort 

värde då den enbart berättar det som beskrivs i Captain Charles Johnsons andra volym. Därför 

blir Cordingly snarare av relevans i förhållande till hur denne angriper sitt material och även 

tar till sig av tidigare och nutida historikers tolkningar och hittar brister och styrkor hos flera 

av dessa. Detta gäller å andra sidan inte bara dennes undersökningar av Libertalia utan även 

andra pirat-berättelser som är värda att kritisera. Särskilt de som förekommer i den andra 

volymen som även tidigare har kritiserats för att snarare än att försöka förmedla historiska 

data dragit åt den mer underhållande riktningen i ett eventuellt kommersiellt syfte. 65 

 

I andra böcker såsom Pirates: Facts and Fiction som skrevs ihop med John Falconer väljer 

Cordingly att utgå från ett mycket källkritiskt perspektiv i förhållande till pirater och 

däribland Libertalia som en fantasi-produkt skapad som en diskurs för att skapa debatt och 

inspiration. Denna diskussion och tankebana är på intet ny och tydliggörs genom att citera 

tidigare historiker som rakt av köpt Captain Charles Johnsons beskrivningar av pirat-

berättelser och i detta fallet pirat-utopier.66 

 

7. Analys och diskussion 

 

Captain Charles Johnsons bok har påverkat vår moderna uppfattning om pirater mer än vi kan 

föreställa oss och utgör grunden för nästan alla verk om pirater som har skapats särskilt inom 

området film och underhållning. Dessa volymer utgör nästan allt vi vet om pirater på grund av 

de stora brister och informationsluckor området har. I ett sammanhang där mysterium och 

legender ligger högst på agendan spelar det ingen roll om vem författaren till det här arbetet är 

och varför det skrevs. Med tanke på bristen på historiska källor på området utöver Captain 

Charles Johnsons A General History Of Pyrates skapas det på direkten mycket stor chans för 

romantisering. Först och främst sätt kan man tänka sig att romantisering har två stycken 

effekter. Bland annat kan det var mycket bra att ha användning för när det kommer till att 

skapa diskussion men även känna inspiration och därmed använda sig av ett så kallat 

existentiellt historiebruk. 

                                                      

 
65 Ibid. s, 10-14. 
66 Cordingly, David & Falconer, John, 1992. 
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För att kunna koppla själva analysen till teorin går det att anta att idén om sanning i historia 

alltid kommer vara debatterat. Den social-konstruktivistiska synen grundar sig i att sanningen 

skapas i samspel mellan människor i samhället. Vem vet egentligen vad Captain Charles 

Johnson ville förmedla? För varje historiker i sammanhanget, som vill förankra sig i nutiden 

genom att stirra sig blind på historiska berättelser från en svunnen tid, blir det extra påtagligt. 

Deras sanning är inte mer sanning än den vi själva upplever och för vidare.  

 

Marcus Rediker och Philip Gosse hamnar slutligen i en och samma kategori då de båda gärna 

ser ett budskap som förmedlas snarare än en sann historia när det kommer till Libertalia. 

Eftersom det är klargjort att en del av det Captain Charles Johnson skriver har vetenskaplig 

backning men viktigast av allt har den också delar som inte har det. Hur Rediker och Gosse 

slutligen förhåller sig källkritiskt är diskutabelt i allra högsta grad. Detta på grund av deras 

väldigt likartade inställning. Rediker argumenterar för en bildlig diskurs där Captain Charles 

Johnsons faktiska historia om Libertalia hamnar i andra hand och dennes ”rop” till läsarna är 

primärt. På så sätt blir vetenskapliga fakta irrelevant då A General History of Pyrates snarare 

är berättande källa som inspirerar snarare än utbildar, åtminstone för Marcus Rediker. Dennes 

källkritiska förmåga har därmed inte samma funktion då han även ser Captain Johnson som en 

viktig förmedlare av de tankar som florerade under piraternas tid. Det går att anta att Marcus 

Rediker ser A General History of Pyrates precis som den pirat-bibel den är på samma sätt som 

den bibel som det kristna samfundet utgår ifrån. Som ett sätt att sprida vidare tankar och idéer.  

 

Philip Gosse är inne på samma spår. I dennes verk presenteras begrepp som dygder och 

ideologier som Gosse uppenbarligen värderar högt i sammanhanget. Han visar inte heller 

några prov på källkritiska metoder utan väljer rakt av att köpa källan, av just den anledningen 

att det är en ursprungskälla. Det banar också väg för diskussion i den bemärkelsen att Gosse 

påpekar hur viktiga de ursprungliga källorna är framför de som formats om av historiker 

århundraden efteråt. På så sätt kommer Gosse fram till att bara för att Johnsons bok har en 

precis närhet till de historiska händelserna utgör den en bättre källa än de som kommer efteråt 

av den anledningen att han ser den nutida historievetenskapen som en konstruktion av 

människor. Mer eller mindre samma princip som social-konstruktivismen. Det är viktigt att 

komma ihåg att Gosse är aktiv ett antal decennier före Rediker och eventuellt inte besitter 

samma källkritiska förmåga utan värderar snarare källans tillverkning som naturlig då den är 

äldst.  
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Den sista och tredje historikern David Cordingly, väljer en tämligen mer neutral inriktning då 

dennes verk vittnar om en vilja att slå hål på de myter som finns och kunna skilja på fakta och 

fiktion. Däremot stämmer hans tankar väl ihop med Marcus Redikers i den bemärkelsen att 

han också ser Libertalia som en produkt för inspiration hos läsarna. Det går att spekulera i om 

David Cordingly ser ett kommersiellt syfte i dennes studier då han ser mycket som ren fiktion 

och förhåller sig väldigt källkritisk i den mån han kan genom att använda förnuftet. 

Spekulationerna som Cordingly för fram behandlar dialoger, platser, aktiviteter. Viktigast av 

allt ställer han sig frågan om vad Captain Charles Johnsons syfte var.  

 

Däremot visar socialkonstruktivismen på att genom att tro att du kan återberätta och beskriva 

exakta historiska händelser är en ren och skär lögn. Det blir med andra ord en ”social 

konstruktion” som utformats efter rådande normer och ”sanningar”. Källkritiken kommer i 

andra hand. Det må vara så att källkritiken blir sekundär när du som människa har en agenda 

och en vilja att provocera och inspirera. På många sätt kan därför fantasier och idéer bli 

sanningar genom författare och historiker. Däremot går det att fundera över Captain Charles 

Johnsons egentliga betydelse för pirat-historia och varför den fortsätter ha stor betydelse. 

Svaret blir självklart, det finns inga bättre källor.  

 

Fokus ligger dock på olika nivåer. Gosse ser en problematik med dagens, för honom framtida, 

konstruerade sanningar och de betongfasta idéer och tankar om vad som är rätt och fel samt 

vad som är sant och osant. Det naturliga hamnar här på radarn i fråga om den 

socialkonstruktivistiska tankebanan som grundar sig i att ifrågasätta sig om vad som är 

naturligt och inte. Det är så socialkonstruktivism och det existentiella historiebruket knyts 

samman i denna studie då Rediker och Gosse på olika nivåer och version väljer att se Captain 

Charles Johnsons berättelser om Libertalia. Rediker menar ju uppenbarligen på att det finns 

ett syfte, så även bland Gosses arbeten. På så sätt kan uppfattningen bli som sådan att båda två 

hittar sitt material och på grund av det smala arbetet ges de fria händer till de som vill hitta en 

agenda och inspiration. Historiebruket fyller med andra ord den funktion i livet som gäller 

meningsskapande och identitet.  
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Det kan låta trivialt att en människa kan uppleva en stark förankring genom att inspireras av 

Redikers och Gosses beskrivningar av Libertalia och det bokstavliga och bildliga budskap det 

förmedlar. Vi kan därmed inte utesluta att berättelserna om Libertalia och dess symbolik inte 

växt fram genom samspelet av historiker och Captain Charles Johnson. I praktiken kan ingen 

historiker i grund och botten hävda att de vet vad vederbörande ville förmedla med Libertalia. 

Kanske en mystik i världen? Ett alternativ till den rådande imperialismen och fungera som en 

inspirationskälla till generationer i framtiden? Captain Charles Johnson ligger på så sätt 

väldigt bra till i tiden. Då dennes volymer publicerades på 1720-talet går det att hävda att 

denne författare enbart var en röst i ett kokande stadie som senare skulle mynna ut i de 

franska – och amerikanska revolutionerna. Det visar sig å andra sidan att det finns de 

historiker som gärna ser djupare på det faktum att det alltid finns något att kritisera. David 

Cordingly blir per automatik en av dessa genom sina studier då han i förhållande till Gosse 

och Rediker hittar alternativ och orsaker bakom de symboler som Captain Charles Johnson 

enligt en del historiker försöker förmedla till framtiden och på så sätt skapa en diskurs.  

 

I samspel med David Cordinglys egna ifrågasättanden finner jag en viss koppling mellan 

denna studie och David Cordinglys arbeten då vi båda utgår från en källkritisk studie och 

försöker definiera de orsaker och symboler på ett sätt som på många sätt blir diffust på grund 

av de flera antaganden man tvingas göra. Källkritiken utgör dock grunden och skapar ett 

kritiskt tänkande som på många sätt, återigen, blir relevant i dagens samhälle där diskussioner 

om sociala konstruktioner ofta hamnar på agendan i politiska diskussioner. Det går däremot 

att göra denna studie till en politisk fråga, dels i den bemärkelsen att du som kritiker tvingas 

kritisera de som köper Captain Charles Johnsons berättelser rakt av för att driva en egen 

politisk kamp och påminna sig själv om sin mening i livet. Det går även dels till på det sättet 

att du själv som kritiker också har en din världsuppfattning och bild av sanningen som på så 

sätt även blivit konstruerad genom studier, media och andra faktorer. På så sätt hamnar denna 

studie på ett i princip nihilistiskt stadie genom att du efter källkritiska kriterier hittar en 

problematik och en tydlig koppling till en politisk agenda i samspel med källkritiken. Det är 

även på så sätt historiebruket tar ut sin rätt i den form att den inte alltid behöver vara sann 

men kan uppenbara sig på väldigt många olika sätt och människor har bevisligen sina egna 

metoder för att finna mening och på så sätt även försöka förmedla till kommande generationer 

om vad som skett för att vi ska leva som vi lever idag. Hur de före oss försökte nå oss med 

idéer som vi genomförde i praktiken.  
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Som kritiker kan du däremot inte ge dig in i en författare eller historikers hjärna i dennes 

försök att återberätta historia. Det är dock så att det är källmaterialet i samspel med 

historikern som skapar historia och precis som Philip Gosse poängterar går det att spekulera i 

om historien formas de ursprungliga källorna över generationer för att till slut komma ut som 

fakta som lärs ut till de människor som ska föra vidare vårt arv.  

 

På detta sätt blir bilden av pirater som målas upp för våra ögon under tiden som vi undersöker 

historien föränderlig och precis som andra studier kan denna studie ifrågasättas i den 

bemärkelsen att jag i samspel med mitt primära – och sekundära källmaterial har skapat en ny 

historia. En socialkonstruktivistisk sådan som kombinerar källkritik med historiebruk och som 

på många sätt hävdar att allt vi vet kan vara fel men har formats genom tiden efter våra behov. 

Sanningen är föränderlig och ytterst individuell på så sätt att den formas efter erfarenheter och 

världsbild. Sanningen är och förblir en variabel som formas av människor och det som vi 

upplever blir slutligen det som formar vår existens. På samma sätt som piraterna beskrivs i 

Libertalia går det att spekulera i om Rediker inte är inne på ett intressant spår där han väljer 

att se en filosofisk tanke bakom hela Captain Charles Johnsons verk utöver det faktum att han 

ville dokumentera piraternas liv.  

8. Slutsats 

 

För att göra det enkelt går det att konstatera att piraterna inte är historikernas till att 

bestämmas över om vad de tyckte eller ville utan historikerna besitter snarare deras arv och 

kan göra sina tolkningar därefter. Cordingly, Gosse och Rediker har sina personliga 

infallsvinklar på berättelsen om Libertalia men den slutgiltiga slutsatsen och svaren på 

frågeställningarna blir att deras källkritiska förhållningssätt varierar på olika plan. Rediker ser 

artefakten både som en historisk källa och inspirationskälla för radikala historiker i den mån 

att de kan se tillbaka på piraterna som förebilder som tänkte på samma sätt som de gör idag, 

därmed fyller boken och berättelsen om Libertalia en annan funktion än bara som 

vetenskaplig. Gosse väljer istället att se berättelserna om Libertalia som självklara sanningar. 

Han kritiserar den rådande vetenskapen av den anledningen att ursprungskällor omarbetas 

efter det rådande samhället och därmed blir en konstruktion skapad av människor i efterhand.  

Istället för att värna om de uppfattningar som gjorts av Johnsons bok ser han hellre att man 

dyker ner i originalet och försöker hitta svaren på en naturlig väg.  
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Vetenskapen formar om sanningen så att den passar in i det samhälle som den förmedlas i 

menar han. David Cordingly förhåller sig alltjämt kritisk till Johnsons beskrivning av 

Libertalia. Han ser snarare hellre att det som är vetenskapligt bevisat bör främjas som 

historisk fakta medan berättelserna om Libertalia snarare bör ses som en produkt av tankar 

och idéer som florerade under den tidsperioden. Därmed har historikerna sina individuella 

perspektiv och infallsvinklar och även sina personliga teorier gällande hur boken bör tolkas. 

Rediker jagar en djupare mening, Gosse en naturlig äkthet utan tendens och Cordingly en 

vetenskaplig äkthet som kan styrkas med mer än bara en författares beskrivningar.  

 

Det går även att resonera mer kring Gosses i mitt tycke lite naiva källkritiska förhållningssätt. 

Gosse vill ju gå till ursprungskällan, d.v.s. att han är medveten om samtid och närhet och de 

tendentiösa -kriterierna som Thurén presenterar, även om han inte använder just de specifika 

termerna. Däremot är han otillräckligt källkritisk vad gäller tendensen och att man i grund och 

botten ska vara försiktig när man bara har en enda berättande källa. Thurén skriver att 

kontroversiella påståenden bör bekräftas av minst två källor, och på så sätt blir Gosses 

förhållningssätt ofullständigt. 

 

Även Rediker bör ha sin beskärda del av kritik eftersom dennes verk slutligen dras till ett 

försök att rentvå Libertalias tveksamheter i historien, eftersom det troligtvis aldrig existerade, 

men beskriver det ändå utförligt som om det fanns på riktigt. Frågan är om det är helt ärligt 

mot läsaren, som kanske också blir lite förförd av hans argument och vältalighet och förmåga 

att skriva i koder som blir förståeliga och lättkopplade för oss som granskar hans verk. 

Eftersom Rediker har sin radikala aura i mer än bara enstaka pirat-historier så blir hans verk 

på samma gång mycket tendentiösa.  

 

En rimlig slutsats är då att Cordingly kanske är den som bäst svarar mot de krav på källkritik 

och ett objektivt förhållningssätt, d.v.s. han är mest vetenskaplig och tillförlitlig. Detta i den 

bemärkelsen att hela hans studier inte söker efter svar som har en djupare betydelse utan 

snarare är ute i en ivrig jakt efter sanningen och på samma gång kunna bekräfta och avfärda 

information på samma gång. Även om Gosse och Rediker har en mer fantasifull och öppen 

inställning till piraterna och främst Libertalias beskrivningar i Captain Charles Johnsons bok 

blir den vetenskapliga aspekten lidande. Detta på grund av att de främst baserar sina 

påståenden på spekulationer medan Cordingly gärna ser sig själv överbevisad och källkritisk. 
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Sammanfattningsvis har hela syftet med studien fått sig ett tydligt svar. I en granskning där 

flera historiker och källmaterial undersöks blir även resultaten delade på olika nivåer. 

Libertalia är och förblir ett historiskt objekt som av högsta sannolikhet aldrig existerat, men 

poängen blir eventuellt inte att den existerade bokstavligen utan snarare bildligt. Av den 

anledningen att denna studie fortfarande behandlar ett fiktivt samhälles vara – eller icke vara, 

bekräftar Libertalias existens, åtminstone bildligt. Det beror dock helt på hur du som 

historiker tolkar ditt material. 
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Didaktisk Reflektion  

 

Då studien om Libertalia och Captain Charles Johnsons arv grundar sig i ett källkritiskt 

perspektiv i en riktning där objektiv sanning är under diskussion faller det även under ramen 

på hur verkligheten ser ut. I dagens samhälle där medborgare tar del av ett enormt media - och 

informationsflöde är det lämpligt att lyfta en diskussion om hur källkritiken faktiskt fungerar 

på internet men även hos den generation som just nu tar sig igenom grundskolan.  

 

Utvecklingen inom media och IT är större än någonsin och då innebär det att kunskap om 

källkritik är viktigare än någonsin. Detta skriver skolverket på sin hemsida där man efter 

forskning konstaterar att diskussioner om avsändare och syfte inte längre tar särskilt stor plats 

utan internet är numera en arena för propaganda och så kallade ”fake news”. Bland annat 

visar en studie att fyra av tio lärare anser att de behöver mer kompetens inom källkritik för att 

kunna hantera de informationskällor som dagens elever tar del av i försök att klara skolan.67 

 

Därmed blir problematiken uppenbar. Elever idag ställs inför mer information än tidigare 

generation och det krävs därmed att lärare hänger med i utvecklingen och tempot den medför. 

Ett exempel är att låta eleverna göra sina egna komparativa studier där de väljer ett ämne och 

kan låta elever själva granska avsändaren, anta syfte och applicera de kriterier som Torsten 

Thurén skriver om i sin bok som behandlar källkritik.68 

 

Genom att ta inspiration från denna studie kan lärare använda sig av historiska händelser och 

välja ut ett antal olika historiker som tolkat en specifik historisk händelse eller historiskt 

objekt. Därefter kan eleverna själva utmana sig själva genom att fundera över just de kriterier 

som Torsten Thurén nämner om bland annat närhet, påverkan, syfte m.fl. På så vis förbereds 

både lärare och elever inför den utveckling som på många sett redan har inletts och som inte 

visar tendenser på att avta.  

 

 

 

 
 

                                                      

 
67 Skolverket, svenska elever måste få bättre utbildning i källkritik, 2017-02-04 (Hämtad: 2018-02-09) 
68 Thurén, Torsten, 2013. s, 7–8 
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