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Abstract

The aim of this study is an attempt to investigate the relations of power between Sweden and the 

North African state of Algiers during the 18th century with small and intermediary agents as 

merchants and their role in the political and tradeoriented diplomacy practised in the 

Mediterranean Sea as point of departure. It is also an attempt to try and develop the 

understanding of this lesser investigated subject. Furthermore, it is an attempt to survey what 

historical documents are available on the subject of my study and the perspective adherent to it.  

The problem in this study are the relations of power between Sweden and the North African state

of Algiers during the 18th century with small and intermediary agents as merchants and their role

in the political and tradeoriented diplomacy practised in the Mediterranean as point of departure.

The method used is a manuscriptanalysis with a historical character, a method with which 

historical documents, litterature and previous research are analyzed and interpreted. The source 

material used are the written documents of consul Georg Logie to the Board of Trade 

(Kommerskollegium).1 

In the first chapter of the study it is stated that there is little evidence in the material, literature 

and previous research for small agents such as merchantmen and their role in the diplomacy and 

relations between states as well as in the international context created by states, but also the 

possibility that the merchants had a potential role in the diplomacy and relations between states 

as well as in the international context created and constituted by states.

In the second chapter of the study it is stated that based upon relevant information obtained in a 

pilot study there is little evidence in the material with regards to an essay and the time limit it has

in relation to an archive and the amount of material it possesses. 

The possibility that small agents as the merchants potentially had room to act in the international

context created and constituted by states is also put forward here. The possibility that it became 

beneficial for agents as merchantmen to act is put forward in the third chapter. The problem of 

studying relations between states setting from small and intermediary agents is probably due to a

perspective in which trade is defined and seen as a collective phenomenon and merchants is 

defined as a collective. 

1 The equivalent in today's society would be along the lines of the Ministry of Foreign Affairs., my note.
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1. Inledning

Under mina studier i historia har jag observerat att den lilla människan och dennes roll i 

historien ofta glöms bort och uteblir i samband med historieskrivningen. Observationen ifråga 

har gett upphov till en vilja att försöka finna den lilla människan och dennes roll i olika epoker 

och i samband med olika historiska händelser. I historisk forskning inom forskningsfälten 

maktrelationer och diplomatihistoria ligger fokus primärt på stora aktörer i form av stater och 

den politik som bedrevs mellan dem som enskilda stora namn. Fokus ligger likaså på aktörer 

som stod i fronten för politiken samt utövandet av den på plats, såsom konsuler. 

Ett perspektiv som enbart tar hänsyn till och innefattar stora aktörer som stater och deras 

representanter, ger upphov till en problematik där mindre aktörer såsom handelsmän

och kaptener samt deras roll och funktion i diplomatin och politiken inte behandlas. Med hänsyn

till denna problematik har jag valt att försöka utröna och studera maktrelationerna mellan två 

större aktörer, staterna Sverige och Alger, under 1700-talet och försöka utveckla förståelsen på 

detta mindre utforskade område. 

Utgångspunkten är ett underifrånperspektiv innefattande små och intermediära aktörer som 

handelsmän och skeppskompanier och deras roll och funktion i de politiska och handelsinriktade

relationer som bedrevs i Medelhavet. Perspektiv rådande i forskningen förr präglar, direkt eller 

indirekt, historieskrivningen av idag. Vidare har diplomati en stor roll i alla de olika 

samhällsskikten och har grundlagt relationer mellan länder och stater som finns än idag. En 

utveckling av relationerna har däremot ägt rum och gett upphov till såväl nya maktbalanser som 

nya relationer på grund av de sätt som samhällen fungerar och interagerar med varandra, genom 

exempelvis globalisering. Även de relationer som tidigare förekommit har skapat nya sätt att se 

på diplomati och maktrelationer, deras grundvalar och betydelse av idag. 

1.1 Syfte

Jag skall göra en litteraturanalys av tidigare gjorda studier på området och en pilotstudie av några

brev ur konsul Georg Logies skrivelser. Under mina studier i historia har jag noterat att den lilla 

människan och dennes roll i historien ofta glöms bort och inte kommer med i 

historieskrivningen. Observationen har väckt en vilja hos mig att söka finna den lilla människan 

och dennes roll i olika tidsperioder och i relation till olika historiska skeenden. 
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I historieforskningen på områdena maktrelationer och diplomatihistoria är stora aktörer såsom 

stater, den politik som de förde sinsemellan och enskilda stora namn i blickfånget. 

Aktörer i fronten för politiken och bedrivandet av den på plats, som konsuler, är också i fokus. 

Ett synsätt som endast inbegriper stora aktörer som stater och deras representanter ger upphov till

en problematik i vilken mindre aktörer som handelsmän och kaptener och deras roll och funktion

i diplomatin och politiken inte behandlas som ett forskningsämne inom de båda områdena i 

någon större utsträckning. 

Jag vill se om det går att studera begreppet maktrelationer mellan Sverige och Alger under 1700-

talet i ett underifrånperspektiv. Mer specifikt kommer jag att försöka titta på möjligheten att 

studera maktrelationer underifrån med utgångspunkt i handelsmännens roll och funktion i den 

politiska och handelsinriktade diplomati som bedrevs i Medelhavet. Detta underifrånperspektiv 

är av vikt för att ge en mer breddad bild av ämnet ifråga.  

1.2  Problemformulering 

Jag skall göra en litteraturstudie av tidigare litteratur om mindre aktörer och deras roll och 

funktion i diplomatin i Medelhavet. Litteraturen härrör till området diplomatihistoria. Ett synsätt 

som endast tar hänsyn till och innefattar stora aktörer som stater och deras representanter 

genererar en problematik där mindre aktörer såsom handelsmän och kaptener samt deras roll och 

funktion i diplomatin och politiken inte behandlas. Tidigare har forskningen inom diplomatisk 

historia, här representerad av Ekegårds Studier i svensk handelspolitik under den tidigare 

frihetstiden och Müllers Consuls, Corsairs, and Commerce, utgått från den egna nationens 

perspektiv samt haft en tilltro till det aktuella landets arkiv och dess perspektiv. Fokus har i första

hand legat på informationsutbytet mellan de som agerat i frontlinjen inom diplomatin och 

politiken. 

Alltför ofta har det historiskt saknats en återgivning av influenser från den allmänna opinionen 

som man idag vet ofta har en stor påverkan på utrikespolitiken militärt och ekonomiskt. Inom 

diplomatisk historia av idag beaktas dessa faktorer och influenser i sina förklaringsmodeller.2 

Utöver historielitteraturen ämnar jag att göra några nedslag i ett par av konsul Georg Logies 

2 John Tosh. Historisk teori och metod. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2011, 76-77.
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brev. Jag vill därför dels inventera den forskning som är gjord där mindre betydelsefulla aktörer 

har lyfts fram på något sätt som en syntes, och dels genom en mindre pilotstudie av ett relevant 

källmaterial testa som vad som går att få fram utifrån denna aspekt. 

1.3  Frågeställningar

1. I vilken omfattning omnämns små aktörer, deras roll och funktion i redan gjord forskning och 

vilket källmaterial har denna forskning redan använt?  

2. Vad för relevant information går att få fram i en pilotstudie med den tidsbegränsning som en 

uppsats har i relation till den materialmängd som ett historiearkiv besitter? 

3. Hur utvecklades handelsmännens roll och funktion efter det att Sveriges fredsfördrag med de 

fyra Barbareskstaterna Alger, Tunis, Tripoli och kejsardömet Marocko slutits? Hur har  

utvecklingen lämnat sin prägel på de historiska dokumenten och dess innehåll?

1.4 Tidigare forskning

Tosh ger en förklaring på den tidigare uppgivna definitionen och vad den ämnar ge en hint om, 

att politisk historia kan betyda diverse saker och att dess innehåll har varit nästan lika formbar 

och varierande som alla andra ämnesområden inom ämnet historia. Tosh fortsätter med att 

framhålla att Ranke var företrädesvis intresserad av hur europeiska stormakter skaffat sig sina 

genomgående individuella karaktärer under tidrymden från renässansen till franska revolutionen. 

Vidare, förklarar Tosh att Ranke inte i första hand var ute efter förklaringar på dessa stater och 

deras inre utveckling utan på den evinnerliga kampen mellan dem. En synnerligen yrkesmässig 

hållning till studiet av utrikespolitiken utgör ett av Rankes arv framhåller Tosh. Sedan dess har 

diplomatisk historia utgjort den ledande inriktningen inom ämnet och dess attraktionskraft har 

frekvent förstärkts när historiker uppmärksammat allmänhetens behov av förklaring på ett 

stundande fenomen eller skeende och grunden till det.3 

3 John Tosh. Historisk teori och metod. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2011, 76-77.
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I tidigare skeden har forskningen på detta område i stort präglats av nationalistiska strömningar 

och satt sin tilltro till ett lands arkiv och dess perspektiv. Inom den diplomatiska historien har 

fokus primärt varit på individer verkande i frontlinjen för politiken och diplomatin och 

informationsutbytet mellan dem, utan att någon större hänsyn tagits till de större influenser som 

frekvent har inverkan på och utformar utrikespolitiken, exempelvis inflytande från den allmänna 

opinionen som militära och ekonomiska faktorer. Diplomatisk historia av idag tar hänsyn till 

dessa faktorer och influenser i sina förklaringsmodeller.4

I boken Saltets pris. Svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650-1770 studerar 

Östlund slavhandeln i Nordafrika med inriktning på svenska slavar.5  Med utgångspunkt i ett 

globalhistoriskt perspektiv utröner han Sveriges relationer med riken och regioner i och utanför 

Europa och landets roll i handel och internationell politik. Vidare, utröner han den lilla 

människans kamp för att överleva i en tid där globaliseringen gör intåg och maktkamp mellan 

stater förhärskar. Han redogör tillika för den komplexa förhandlingsprocess Sverige bedrev i 

Nordafrika med avsikt att bibehålla handelskontakterna med de nordafrikanska staterna på en 

diplomatisk väg och de fredsförhandlingar de fordrade. 

Avhandlingen Studier i svensk handelspolitik under den tidigare frihetstiden är skriven av Einar 

Ekegård.6  I den utröner han den svenska handelspolitikens historia från 1580-talet till 1730-

talets början. I det kapitel jag har tittat på behandlar Ekegård perioden i vilken Sverige började 

föra en utrikespolitik med betoning på att upprätta fredliga relationer och kontakter med de 

nordafrikanska staterna Tripoli, Alger och Tunis. I kapitlet utröner han vidare frågor kring 

Sveriges relationer med europeiska stater såsom Portugal och Frankrike med utgångspunkt i 

deras fundament av handel och handelskontakter. Med avseende på relationen med Portugal 

behandlar Ekegård hur priset på salt ökade under det tidiga 1730-talet och att svenska rederier 

svarade med att börja hämta salt vid Medelhavet istället. Kapitlet avslutas med en slutsats att den

svenska sjöfarten på allvar började rikta in sig på hamnar i Medelhavet i början av 1730-talet. 

4 John Tosh. Historisk teori och metod. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2011, 76-77.
5 Joachim Östlund. Saltets pris. Svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650-1770. Lund: Nordic 
Academic Press, 2014, 9-396.
6 Einar Ekegård. Studier i svensk handelspolitik under den tidigare frihetstiden. Diss., Uppsala universitet, 1924, 1-488.
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I boken Consuls, Corsairs, and Commerce. The Swedish Consular Service and Long-distance 

Shipping, 1720-1815 utröner Leos Müller konsuler, det svenska konsulatväsendet och svensk 

sjöfart i Sydeuropa under tidigmodern tid.7 Den teoretiska utgångspunkt han brukar i sitt studium

är ett institutionellt perspektiv som innefattar institutioner verksamma i den handelsekonomiska 

och politiska kontext rådande i Medelhavet såsom Kommerskollegium och rederier.8  I det 

kapitel jag har tittat på inledningsvis behandlar han den politik Sverige förde i Sydeuropa under 

perioden 1630-1730. Vidare, har jag tittat på det kapitel där han studerar det svenska 

konsulatväsendet i och kring Medelhavet, bland annat i Livorno och i de nordafrikanska staterna 

Marocko, Tunis, Tripoli och Alger. Avslutningsvis har jag tittat på det kapitel i vilket han utröner 

konsulernas roll och funktion från det tidiga 1600-talet till 1800-talet.  

Joachim Östlund i Saltets pris intresserar sig för mindre aktörer och deras diplomatiska roll och 

funktion i ett internationellt ramverk. De frågor som han ställer rör i första hand om aktörer i 

fångenskap, mer specifikt slavar. Andra forskare som Müller och Ekegård intresserar sig för de 

realpolitiska förhållandena, handeln och konsulernas roll och funktion i den handelsinriktade och

politiska diplomati som fördes i Medelhavet. De frågor som de ställer tar upp relationer mellan 

länder och stater och aktörer i frontlinjen för diplomatin, konsulerna. 

Om än olika analysgrund, som analysredskap utgör de här frågorna rimliga empiriska indikatorer

på relationer länder och stater emellan och den politik som fördes mellan dem i en internationell 

kontext. Aktörer som handelsmän och kaptener agerande i den handelsinriktade och politiska 

diplomatin som fördes i Medelhavet saknar dem kapacitet att analysera. Ett bruk av frågor om 

små och intermediära aktörers, som handelsmän, roll som analytiska redskap kan möjligen ge 

svar om mindre aktörer, direkt eller indirekt, verksamma i regionen. Jag kommer närmare att 

analysera dessa böcker för att se vad som går att säga om mindre aktörer och diplomati längre 

fram i arbetet.  

7 Leos Müller. Consuls, Corsairs, and Commerce. The Swedish Consular Service and Long-distance Shipping, 1720-
1815. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2004, 11-268.
8 I dagens värld och kontext var Kommerskollegium ett utrikesdepartement i allt väsentligt., min anm.
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1.5 Avgränsningar

Forskningen jag ämnar att använda korrelerar i de tidsperioder de behandlar jämtemot mina 

tidsavgränsningar som jag satt, 1729-1830. Jag har inte för avsikt att studera politiken och dess 

intriger som bedrevs mellan Sverige och Alger. Jag skall titta på maktrelationerna mellan de båda

staterna med utgångspunkt i handelsmännens roll och funktion i den handelsinriktade politiken 

som utövades på plats. Politik är många gånger det medium genom vilket makten utövas. Med 

utgångspunkt i det har avgränsningen liten betydelse för slutresultatet. 

En avgränsning i tid har gjorts, perioden 1729-1830. Kontakter mellan de båda länderna i form 

av bland annat fredsförsök förekom under mitten av 1600-talet. Avgränsningen är gjord med 

avseende på de begränsningar i tid en uppsats har. Avgränsningen i tid kan eventuellt påverka 

resultatet i det avseendet att små och intermediära aktörer och deras roll och funktion under 

tidigare epoker inte behandlas. 

En avgränsning i källmaterial har gjorts gällande mängd. Det källmaterial jag ämnar bruka är 

konsul George Logies skrivelser till Kommerskollegium. Dennes tid som konsul varade 1730-

1758. Antalet brev som kommer att studeras har begränsats till tre stycken. Avgränsningen i 

material utifrån Logies år som konsul i Alger kan möjligen påverka resultatet i den meningen att 

en eventuell utveckling av handelsmännens roll och funktion i den handelsinriktade och politiska

diplomatin som fördes på plats inte kan följas och studeras.

En avgränsning till tre tidigare svenska studier på området har gjorts. De böcker jag ämnar 

använda är Leos Müllers Consuls, Corsairs, and Commerce. The Swedish Consular Service and 

Long-distance Shipping, 1720-1815, Einar Ekegårds Svensk handelspolitik under den tidigare 

frihetstiden och Joachim Östlunds Saltets pris. Svenska slavar i Nordafrika och handeln i 

Medelhavet 1650-1770. Avgränsningen i litteratur kan eventuellt påverka resultatet i den 

meningen att perspektiv innefattande små och intermediära aktörer från andra länder verksamma 

i Medelhavet inte framkommer. 
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1.6 Disposition

I uppsatsens inledning kommer arbetets syfte, problemformulering, frågeställningar och 

avgränsningar att presenteras.

I detta kapitel framhålls och diskuteras även en historisk bakgrund till den diplomatiska historien

som en kort introduktion av den tidigare forskningen på området, vilka forskningsfrågor den 

utröner och dess kapacitet att förklara med hänsyn till det ämne jag studerar. Därefter följer 

kapitlet Bakgrund där bakgrunden till maktrelationen mellan Sverige och Alger med hänsyn till 

de utrikespolitiska och inrikespolitiska förändringarna ges. Den utveckling som ägde rum under 

början av 1700-talet för Sveriges del och de nya ekonomiska system och politiska ambitioner 

som tillkom och utvecklades efter Karl XII:s död. Här ges en genomgång av de behov Sverige 

hade och de vägar Sverige tog, inriktade på handel och diplomati, för att föra och bedriva sin 

utrikespolitik. I kapitlet Källmaterial presenteras det källmaterial som skall användas i arbetet, 

konsul Georg Logies skrivelser till Kommerskollegium.

Därefter följer kapitlet Metod som innefattar en genomgång av metoden dokumentanalys med 

historisk prägel som en kritisk diskussion kring metodens problematik. Den aspekt jag lagt på 

ämnet ifråga och arbetets syfte framhålls och diskuteras i ett antal avsnitt under Metod. 

Observationer och insikter om det valda källmaterialet, konsul Georg Logies skrivelser, 

bestående av mina insikter om tid och dess inverkan på materialinsamlingen som uppkommen 

under arbetet på riksarkivet i Marieberg anges och diskuteras i detta kapitel. Insikterna om 

materialet och dess tillkortakommanden anges och diskuteras likaså i ett antal avsnitt under 

kapitlet ifråga. Källkritikens roll och funktion för och inom historieforskningen diskuteras i några

avsnitt under kapitlet Metod. 

I kapitlet Teori preciseras de teoretiska begrepp med vilka observationer kring maktrelationerna 

mellan Sverige och Alger förklaras. Detta kapitel efterföljs av kapitlet Analys som är indelat i tre

avsnitt. Indelningen har gjorts utifrån frågeställningarna och deras innehåll. I kapitlet 

Konklusion sammanfattas slutsatserna från undersökningen. I kapitlet Epilog anges 

undersökningens bidrag. Därefter kommer Källor och litteratur. Som bilaga redovisas bilder på 

dokument ur konsul Georg Logies skrivelser till Kommerskollegium. 
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2. Bakgrund

De ökade krav som de många åren av krig ställt på Sveriges ekonomiska styrka hade, i 

kombination med pest, missväxt, kaperier och blockad från fiendehåll, gett upphov till handelns 

och näringslivets sönderfall. Statskassans inkomster minskade till följd av nedgången. Mellan 

krigets första år till nödmyntsperiodens början minskade inkomsterna till staten kontinuerligt, 

medan statsskulden ökade. På börserna i Amsterdam och Hamburg, där valutakursen i stort legat 

oförändrad under de första 16 krigsåren, skedde en ökning av densamme under åren 1717-1718 

genom statligt ingripande och kontroll över exporthandeln. Det statliga ingripandet fick till följd 

att svensk utrikeshandel, i stort, upphörde på grund av brist på varor att exportera.9  

Ökningen av valutakursen gav upphov till att spekulation och investering i svenska varor 

upphörde. Ekegård nämner att staten ingrep och tog kontroll över exporthandeln, men går inte in 

på vad staten faktiskt gjorde utan nämner bara att den tog kontrollen. Utan att Ekegård ger någon

förklaring på statens agerande kan vi ändå dra slutsatsen att svenska statens agerande försvårat 

handeln med utlandet mer än innan. I Consuls, Corsairs, and Commerce framhåller Müller 

produktplakatet som det medel med vilket handeln skulle föras och regleras.10 Detta ingripande 

från statligt håll tillsammans med den omfattande varubrist som rådde under samma tid ledde till 

att all utrikeshandel i princip upphörde.

Med fredens ankomst till landet sågs dessa svårigheter vara tillfälliga och hanterbara, men en 

förlust av de lukrativa utländska provinserna skulle vara desto svårare i sammanhanget. 

Inkomsterna de utländska provinserna genererade till svenska statskassan var omfattande. 

Vid åren före det stora nordiska kriget inbringade de kring en tredjedel av den totala inkomsten 

till statskassan. Ekegård framhåller att provinserna utgjorde en inkomstkälla för svenska staten, 

de åstadkom omfattande förtjänster till statskassan, och de bidrog till att upprätthålla Sveriges 

ekonomiska styrka under krigsåren. Inkomster av en omfattande art inbringades av provinserna i 

Baltikum.11 

9 Ekegård,126-127. 
10 Müller, 61.
11 Ekegård,127.
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När de kom till insikten om att en reduktion av utgifter och behovet av att finna nya sätt att få in 

inkomster till statskassan blev påträngande valde de att försöka upptäcka nya vägar till att få 

ekonomin att fungera trots att storleken på territoriet hade betydelse. Förlusten av de 

spannmålsproducerande provinserna i Östersjön innebar, i termer av handel, ett beroende av 

importerad spannmål för Sveriges del. I takt med att freden inrättade sig i riket och problemet 

med inkomster till staten uppstod, kom kravet på hur inkomsterna skulle kunna läggas på den 

utarmade befolkningen och hur frågan skulle lösas. Efter Karl XII:s död uppenbarade sig en 

insikt hos de som styrde riket att det samhälle som skulle komma efter freden var tvunget att ha 

sin grund i nya fundament, till ekonomi sett, än de som varit under stormaktstiden. Handel skulle

komma att utgöra detta fundament.12

Förlusten av Baltikum och följderna av dess inkomster till statskassan löste den politiska 

ledningen med en reduktion av de statliga utgifterna. Att det samtidigt fanns en tanke på och ett 

behov av att finna nya sätt att få inkomster till statskassan visar på de problem Sverige stod inför.

Insikten att samhället behövde vila på andra grundvalar än tidigare och att handel utgjorde denna

grundval, visar på en medvetenhet hos den politiska ledningen. Ekegård framhåller den politiska 

ledningens medvetenhet om problemen, men behandlar inte den politiska debatten kring dem. 

Trots avsaknaden i Ekegårds studie av den politiska debatten kan vi ändå dra slutsatsen att 

Sveriges politiska ställning ändrats.

Müller anger att produktplakatet tillkom efter en debatt, som fördes mellan år 1719 till 1723, och

som rörde de problem svensk utrikeshandel och sjöfart stod inför och vilken riktning de skulle 

ta.13 Det utarbetades med inspiration av produktplakat upprättade av andra europeiska länder. 

Debatten om plakatet i Sverige korrelerade, sett till process, med andra debatter. Varubrist 

framhölls som problemet för svensk utrikeshandel och etablerandet av den. Att kontrollen över 

sjöfarten och handel låg hos ett fåtal länder och riken angavs vara en av orsakerna till 

varubristen. 

En institution där debatten fördes var Kommerskollegium, där man förespråkade en tullpolitik.14 

Ett faktum av större betydelse för debatten och utslaget av den var att den togs upp i riksdagen. 

Den institution som fattade de politiska besluten var riksdagen. 

12 Ekegård, 127-128.
13 Müller, 61.
14 I dagens värld och kontext var Kommerskollegium ett utrikesdepartement., min anm.
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Intressen av olika art rådde i frågan om produktplakatet. De större redarna och köpmännen i 

Stockholm var en av parterna. För dem var produktplakatet något av vikt och betydelse. De hade 

ett nära samarbete med Kommerskollegium. En annan grupp med åsikter i frågan var 

representanter för små hamnstäder med begränsad kapacitet sett till last som till kapital. De 

uttryckte oro för att en brist på inrikes kapacitet skulle ge upphov till brist på salt som andra 

importvaror. Bägge sidor framhöll och argumenterade för sina ståndpunkter och lösningen 

riksdagen presenterade var i form av en kompromiss. Ett beslut i frågan togs inte direkt, utan en 

beredning och beaktande av produktplakatet skulle göras i riksdagen.15 

Varubrist som skäl till att ett land inte kan utveckla och etablera en utrikeshandel innebär att det 

saknas förutsättningar att utveckla och etablera handel med utlandet. 

Frågan om produktplakatet och den politiska debatten kring det i vilken en skyddspolitik 

förespråkas och att debatten togs upp i riksdagen visar på strävanden att utveckla och etablera en 

utrikeshandel på politisk nivå. I politik förekommer intressen. Ett beaktande av frågor utgör en 

del i den politiska processen.

Kommerskollegium accepterade uppdraget riksdagen gav det, varpå det tog över frågan om 

produktplakatet och verkade för ett snabbt godkännande. Ett utkast till plakatet upprättades 1724 

och protesterna från representanterna för de små hamnstäderna avfärdades. Kungen 

undertecknade produktplakatet den 10 november 1724, som trädde i kraft från januari 1725. 

Ansökningar från de små hamnstäderna om dispens från plakatet för att få hyra utländska skepp 

inkom kontinuerligt. Plakatet stärktes 1726 med en paragraf som rörde utländsk sjöfart i Sverige.

Det förbjöd import och export till och från Sverige på fartyg med en annan nationalitet än 

svenska som fartyg från de länder last skulle till eller kom ifrån. 

Det brittiska produktplakatet låg till grund för utformandet av det. Det riktade sig i första hand 

mot den holländska sjöfarten. Under Stora nordiska kriget bedrevs en ansenlig del av den 

utländska sjöfarten till Sverige av Nederländerna och att minska intrånget utgjorde syftet med 

produktplakatet. Någon större inverkan och påverkan på handels- och sjöfartsbalansen mellan 

Sverige och Storbritannien gav inte produktplakatet upphov till.16 

15  Müller, 61.  
16 Müller, 61-62.
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Produktplakatet behandlade två varor som förutsatte lastutrymme och som var av vikt för 

Sverige, järn och salt. Dessa varor skulle endast fraktas ombord på svenska fartyg och syftet var 

att spara och utveckla en stark handelsflotta. Rörande enbart ”transit shipping”, fick 

produktplakatet ringa inverkan på det järn som fraktades till Storbritannien på engelska skepp. 

Den holländska ”transit shipping”, fraktande salt, drabbades hårt av produktplakatet. Sverige 

importerade i första hand salt från Medelhavet och Portugal inte från Nederländerna. Införandet 

av produktplakatet innebar att all internationell handel bara fick bedrivas via svenska skepp.17  

Med produktplakatet fick Sverige kontroll över varuhandeln och kontrollen över den 

internationella handeln gav upphov till inflytande och makt hos den svenska staten. Müller 

återger ordagrant den politiska debatten och processen kring produktplakatet, men behandlar inte

merkantilismen som politisk idé och system och utan att Müller framhåller merkantilismen som 

detta kan vi ändå dra slutsatsen att handel var av vikt för att kunna driva politik.  

Holländska ekonomiteoretiker var de som primärt förespråkat en fri och oberoende av monopol 

produktions- och förvärvsverksamhet. Idén dessa teoretiker förespråkade utgjorde en influens för

den ekonomiska litteratur som författades i Tyskland. De stadgor som tillkännagavs under 

merkantiltiden gav upphov till att vissa specifika verksamhetsgrenar främjades och dess utövare 

att gynnas, på bekostnad av andras intressen. Strävanden att skapa monopol genom att stärka och

samla samhällets ekonomiska krafter hos vissa specifika verksamhetsgrenar utgjorde syftet. 

Strävandet påverkade den merkantilistiska hushållningspolitiken och dess utformning i länderna 

och de riken som utgjorde Europa.18

 

Exempel på detta är lagstiftning i Sverige från tidigt 1600-tal om stapelstäder och uppstäder. 

Lagstiftningen beskriver politiken ifråga. Vad utrikeshandeln anbelangade, ämnade man från 

politiskt håll att upprätta och organisera en handel med länder beroende av svenska varor och 

som producerade de varor Sverige behövde importera. Det politiska strävandet var att leda 

handeln i en riktning där importen likväl som exporten koncentrerades till de största 

stapelstäderna som förvaltades av borgerskapen i städerna.19

17 Müller, 62.
18 Ekegård, 134-135.
19 Ekegård, 134-135.
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Att Stockholm, på Bergslagens och de mindre stapelstädernas bekostnad, gynnades var i mångt 

och mycket den linje som hölls i merkantilpolitiken i Sverige. Denna linje kom att hållas och 

framföras av styrande under den tidigare frihetstiden. Syftet med merkantilismen var att 

kontrollera den ekonomiska verksamheten för att understödja och befrämja exporten och 

reducera importen av varor. Merkantilpolitiken som fördes i Sverige hade till syfte att 

centralisera och organisera den ekonomiska verksamheten.20 

Under den tidiga frihetstiden kom en insikt om jordbrukets betydelse och vikt för den statliga 

ekonomin inom det merkantilistiska systemet i Sverige till. Från statligt håll gjordes lite för att 

stärka jordbruket som böndernas ställning. Adelns skäl var ett svalt intresse för 

jordbrukspolitiken samt ett ringa politiskt inflytande av bondeståndet i riksdagen. Bondeståndets 

politiska inflytande korrelerade inte med dess insats i samhällsförsörjningen. Bönderna, som 

riksstånd, var i mångt och mycket exkluderade från beslutsfattningsprocessen i riksdagen.21  

Inslag av byråkrati präglade det konstitutionella livet och att upprätthålla den statliga auktoriteten

blev därmed en given ambition och uppgift för ämbetsmännen, då byråkratin utgjorde grunden 

för deras maktställning. Merkantilismen vilade i mångt och mycket på ett förvaltningssystem, en 

byråkrati. Det var av vikt för att bibehålla samverkan mellan och centraliseringen av samhällets 

ekonomiska krafter. Detta utgjorde merkantilismens grundidé. Det rådde ett politiskt system där 

individer med ämbeten och verkligt politiskt inflytande hade befogenhet och auktoritet och för 

att behålla en maktposition förutsätts legitimitet och ett påvisande av det.22  

I samband med utvecklingen av det politiska systemet i olika länder och riken präglades det av 

statslivets och byråkratins synpunkter på plats. I Holland utvecklades systemet i en riktning där 

det på nationell nivå upprätthöll en koppling med de villkor och förutsättningar som rådde inom 

ekonomin. En utveckling av systemet i denna riktning skedde också i England. Det ekonomiska 

livet i dessa båda länder utvecklades i enlighet med de specifika villkor och förhållanden som 

rådde i respektive länder.23 

20 Ekegård, 135.
21 Ekegård, 138-139.
22 Ekegård, 138-139.
23 Ekegård, 139-140.
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Den merkantilistiska utvecklingen i Sverige följde andra principer. Ekonomipolitiken här 

präglades av teoretiska ståndpunkter, en realitet som primärt har sitt ursprung i byråkratin och 

dess inverkan på förvaltningen och styret i riket. Det ekonomipolitiska ledarskapet utgjorde en 

del där byråkratins inverkan var påtaglig. Den ekonomipolitiska ledningen saknade en koppling 

till de behov som var rådande i borgarsamhället, utan präglades av och arbetade utifrån teoretiska

ståndpunkter av en statsekonomisk art. Den ekonomiska politik som fördes hade sin grund i 

teorier. Den ekonomipolitiska utvecklingen i olika europeiska länder och riken ägde rum i olika 

riktningar och utifrån olika utgångspunkter.24 

Sjöfarten till Portugal var av yttersta vikt och betydelse för Sverige. Behovet av salt gjorde en 

närvaro i Medelhavet sett till handel av yttersta vikt. En utveckling av handeln i Medelhavet och 

den Iberiska halvön ägde rum under 1700-talet och Sveriges närvaro, sett till handelsaktivitet, 

ökade också. Det skapade konkurrens mellan stater som bedrev handel i Medelhavet.25 

Frågan om handel och sjöfart i Medelhavet utgjorde en huvudfråga i svensk utrikes- och 

handelspolitik och ett antal freds- och handelsfördrag med stater kring Medelhavet upprättades. 

Intresset för handel och sjöfart i Medelhavet angavs som skäl för den neutralitetspolitik Sverige 

förde efter 1721. Frågan om handel och sjöfart i Medelhavet utgjorde nu en del av Sveriges 

politiska intressen. Etableringen och utvecklandet av ett konsulatväsende i Medelhavet vittnar 

om dessa intressen och vikten av dem. Här framgår en politik inriktad på handel och 

utvecklingen av stabilitet utgör förutsättningar för att handel skall kunna idkas och bedrivas. 

Behovet av salt och intresset för handel och sjöfart i Medelhavet bör ses som skälen till att 

Sverige närmade och sökte sig till området ifråga.26

I början av 1730-talet försämrades förhållandena på den portugisiska saltmarknaden, en 

omständighet som gav upphov till att Sverige fick söka sig till nya platser för sin saltförsörjning. 

Tillgången på varan minskade och frågan om saltförsörjningen gav upphov till oro hos såväl 

Kommerskollegium som hos redarna. En möjlig lösning, bestående av ett förbud mot svenska 

rederier att hämta salt från Portugal tills att priserna sjunkit, diskuterades av Kommerskollegium,

Stockholms borgare och stapelstäderna sinsemellan. Någon enighet i frågan nåddes inte. 

Lösningen blev istället att rederierna skulle hämta salt vid Medelhavet. Ekegård poängterar att 

24 Ekegård, 139-140.
25 Müller, 50.
26 Müller, 50.
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situationen på den portugisiska saltmarknaden delar likheter med den situation som rådde under 

1690-talet. I början av 1730-talet började svenska handelsfartyg gå in i Medelhavet på jakten 

efter nya saltleverantörer.27

Försök till kontakter mellan Sverige och Osmanska riket gjordes så tidigt som 1600-talet, men 

här kommer jag fokusera på relationerna mellan Sverige och Osmanska riket med hänsyn till mitt

ämne.28 En del i Karl XII:s Benderpolitik rörde diplomatiska relationer med Höga porten och 

etablerandet av dem. En sammankoppling av ett handelsfördrag med ett fördrag om en 

militärallians mot Ryssland utgjorde Karl XII:s syfte och sändebudet som skulle sköta 

fördragsförhandlingarna å Sveriges vägnar var Martin Neugebauer. Han hade beviljats 

befogenhet att förhandla fram villkoren i fördraget. Utöver det, skulle Neugebauer förhandla om 

Sveriges relationer med Barbareskstaterna som, officiellt, låg under det Osmanska rikets styre. 

Efter vad som huvudsakligen utgjorde en lovande inledning gick förhandlingarna i stöpet 1713. 

Karl XII:s ambition och strävan att koppla samman handelsfördraget med en militärallians 

utgjorde huvudskälet.29 

Ett undertecknande av fördraget skulle ske först 20 år senare. Under 1720-talet, efter Karl XII:s 

död, togs frågan om ett fördrag med Höga porten upp igen. Den skuld kungen haft till Osmanska 

riket utgjorde ett hinder när det kom till att upprätta handelsrelationer mellan Sverige och 

Osmanska riket. Det totala värdet på skulden 1729, året då det första sändebudet från Osmanska 

riket anlände till Stockholm, uppgick till 2 miljoner silverdaler. Att betala av skulden var något 

som var tvunget att göras innan ett fördrag kunde upprättas.30 Upprättande av diplomatiska och 

handelsinriktade relationer med utländska riken och regioner utgjorde ofta en komplicerad 

process. Villkor och krav och bemötandet av dessa processer fungerar som ett viktigt inslag i 

samband med, och i förhandlingar om relationer mellan stater och riken.

1734 skickades Edvard Carlson och Carl Fredrik von Höpken som sändebud till Konstantinopel 

av Kommerskollegium. De hade givits befogenhet att diskutera handelsfördraget och att 

förhandla fram villkoren för återbetalning. Lösningen på skuldfrågan nådde de med hjälp av 

greve de Bonneval, en man med stort inflytande och som tjänstgjorde hos osmanerna. 

En fungerande lösning blev ett fullt utrustat krigsskepp med 72 kanoner samt 30 000 vapen och 

27 Ekegård, 487-488.
28  Dagens Turkiet. Det Osmanska riket grundades 1299 och upphörde i praktiken att existera 1923.,min anm.
29 Müller, 56-57.
30 Müller, 57.
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krigsutrustning istället för betalning med kontanta medel. Den välkomnades inte av alla parter, 

eftersom det Osmanska riket betraktades i mångt och mycket som en fiende och tanken på att 

förse fienden med vapen väckte motstånd. I vissa kretsar ansåg man att man med fördraget 

riskerade att reta upp Ryssland. Mössorna, som förespråkade och verkade för fredliga relationer 

med Ryssland, godtog inte lösningen ifråga, men lösningen stod fast, protesterna till trots. 

Fördraget undertecknades 1737 efter att de sista detaljerna och frågetecknen retts ut.31

En person med en celeber och betydande roll i samband med förhandlingarna med Osmanska 

riket var Gustaf Kierman, en högt uppsatt politiker och köpman verksam i Stockholm. Kierman 

hade likaså en viktig roll i samband med etablerandet av handeln mellan Sverige och Levanten i 

det att han förespråkade idén om det Levantinska kompaniet och var en av de som grundade 

kompaniet ifråga. Sveriges utrikespolitiska intressen spelade en viktig roll i samband med 

upprättandet av handelsrelationer med Konstantinopel som Levanten.32 

Karl XII:s ambition om en militärallians mellan Sverige och Osmanska riket satte snart käppar i 

hjulet för de politiska förhandlingarna, och efter 1721 utgjorde den ryssvänliga utrikespolitik 

mössorna förde ett hinder för ett fördrag med Konstantinopel. I samband med förhandlingarna 

med Osmanska riket och strävanden från Sveriges sida att övertala Osmanska riket att använda 

sitt inflytande i Barbareskstaterna. Ett omnämnande av dem till trots, innefattade de inte 

Barbareskstaterna. Förhandlingarna och fredsfördragen med dessa stater fördes och upprättades 

separat och på andra politiska villkor.33

Sveriges utrikespolitiska intressen och ambitioner kan tänkas ha försvårat förhandlingarna med 

Osmanska riket till följd av den ryssvänliga utrikespolitik man redan förde, då relationerna 

mellan ottomanerna och ryssarna inte var ensesinnade. 

Att Barbareskstaterna inte var direkt inkluderade i förhandlingarna mellan Sverige och 

Osmanska riket utgör inte någon större källa till förvåning med hänsyn till det faktum att de, i 

praktiken, utgjorde självständiga stater från Osmanska riket.

31 Müller, 57.
32 Müller, 57-58.
33 Müller, 57-58.
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Ett ändrat läge och situation för svensk sjöfart under 1720-talet utgjorde skälet till att frågan om 

fredsfördrag med Barbareskstaterna blev betydelsefullt. Svenska skepp som seglade i 

Medelhavet förlitade sig på holländska konvojer för beskydd. År 1726, efter tolv års krig, slöt 

Nederländerna ett fredsfördrag med Barbareskstaten Alger och det fastställdes att holländska 

konvojer inte fick skydda handelsskepp och handelsmän av annan nationalitet, något som gav 

upphov till att svenska skepp blev mer utsatta. Efter att frågan diskuterats på politisk nivå, 

verkade ett fredsfördrag med Alger utgöra den rimligaste lösningen. En skotsk köpman vid namn

George Logie, med kännedom om Medelhavet, tilldelades uppdraget som förhandlare.34

Den internationella kontext som förhärskade i Medelhavet kretsade kring handel och sjöfart. För 

Sveriges del var behovet av salt skälet till att man sökte sig till Medelhavet i början av 1730-

talet.35  En granskning av maktrelationerna mellan Sverige och Alger med utgångspunkt i 

handelsmännens roll och funktion förutsätter en genomgång av den internationella kontexten 

där. Handeln i Medelhavet var statligt organiserad och det förutsatte att staterna sinsemellan var 

ense i fråga om handel och sjöfart. Förutsättningen för att denna konsensus mellan stater skulle 

kunna råda och vara gällande var politik och drivande av diplomati. Därigenom upprättades 

handels- och fredsfördrag, där konsulerna har haft en nyckelroll i de diplomatiska 

sammanhangen och delegationerna. 

En av konsulerna värda att nämna är George Logie, en skotsk handelsman som utnämndes till 

svensk konsul i Alger. Han blev Sveriges förste konsul i landet.36 I sin roll som konsul 

innefattade George Logies diplomatiska arbete fredsfördragen med de nordafrikanska staterna 

och bevakandet av dem. År 1756 sökte Logie genom ett förslag till den svenske envoyén i 

Konstantinopel att denne skulle ombe sultanen att utarbeta cirkulärbrev till Alger, Tunis och 

Tripoli i syfte att upprätthålla freden med Sverige då Turkiet i allt väsentligt var garant för freden

ifråga. Ett antal dokument vittnar om hans diplomatiska arbete i egenskap av konsul..373839

34 Müller, 58.
35 Ekegård, 487-488.
36 Müller, 60.
37  Ett envoyé är ett diplomatiskt sändebud., min anm.
38 De tre nordafrikanska staterna Alger, Tripoli och Tunis utgjorde tillsammans med kejsardömet Marocko de så 

kallade Barbareskstaterna. De utgjorde en regional maktfaktor i och kring Medelhavet., min anm.
39 Östlund, 190.
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I de uppgifter konsulerna utförde ingick det att agera kommunikatör mellan staten och köpmän 

och lokala myndigheter på plats.40 Det ingick också att samla in information om handel och 

verka för att minska kostnaderna för långväga handel. De fungerade även som riskbedömare och

skyddsombud för undersåtar och skeppsägare från det egna landet. De var till exempel 

representanter i rättsliga mål för skeppsägare vars skepp och frakt tagits i besittning, och de 

verkade likväl som ett slags halvdiplomater. Exempelvis innefattade George Logies diplomatiska

arbete fredsfördragen med de nordafrikanska staterna och bevakandet av dem. Ett antal 

dokument vittnar om hans diplomatiska arbete i egenskap av konsul. 

Denne satte sin säregna prägel på verksamheten främst på grund av att han var en mycket duktig 

fredsförhandlare som friköpningsagent, men även på grund av att sitt redan välutbyggda 

kontaktnät på plats. Vilka roller och funktioner de svenska konsulaten i Nordafrika kom att fylla 

var beroende av konsulernas egna förutsättningar, kännedom och kunskaper om området. I 

egenskap av en skicklig förhandlare och i innehav av ett stort kontaktnät, hade Logie goda 

förutsättningar för och kunskaper om att bedriva diplomati.41

Diplomati var betydelsefullt för att upprätthålla stabilitet och fred mellan staterna som var 

verksamma i området kring Medelhavet. Fred och stabilitet utgjorde premisser för handel och 

sjöfart och bedrivandet av dem.

Konsulatväsendet i Nordafrika, sett till syfte, var olikt övriga konsulat verksamma vid 

Medelhavets norra kust. Att upprätthålla diplomatiska relationer med Barbareskstaterna utgjorde 

syftet.. Detta gjordes genom tributbetalningar till staterna ifråga. Möjligheterna att etablera 

handel och handelsrelationer med Nordafrika var, för Sveriges del, ringa. 

Av detta skäl, kunde svenska konsuler inte inkassera en inkomst från handel. Konsulerna i 

Nordafrika avlönades av Konvojkommissariatet, en statlig myndighet.42

Fördraget med Alger undertecknades i april 1729. Ett gåvoutbyte med vilket fördraget skulle 

göras giltigt förbereddes av Logie. Gåvoutbyten länder emellan gjordes av alla stater. För 

Sverige var gåvoutbytet ett uttryck för dess sjömilitära makt. I gåvoutbytet förekom och 

förmedlades symbolik. Gåvoutbytet bestod av, från Sveriges håll, av vapen och krigsmateriel.  

Gåvorna Sverige mottog från Alger var av mer symboliskt värde, bestående av två lejon, tre 

40 Östlund, 190.
41 Östlund, 190-191.
42 Müller, 124.
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hyenor, en vildkatt och en befriad slav. Det satte Sverige i en underlägsen position mot Alger. 

De gåvor Alger fick stärkte dess sjömilitära makt.43 De gåvor Sverige fick visade på dejens44 

värdighet.45 Gåvor såsom vapen och ammunition utgjorde ett uttryck för staters svaghet, och att 

staterna erkände positionen som lydstater. Stormakter i Europa, exempelvis England, gav 

lyxvaror och gåvor för att påvisa sin teknologiska överlägsenhet. Uppvisningar var ett annat ting 

med vilket den teknologiska överlägsenheten manifesterades. Müller anger en luftballongsfärd i 

Tunis 1784 arrangerad av den franske vice-konsuln i staden som exempel på uppvisningar. 

Müller anför att uppvisningen blev lyckad och att den framhöll hur teknologisk överlägsenhet 

användes som ett diplomatiskt medel. Sveriges försök att påvisa sin makt var mer anspråkslösa 

och innefattade inte demonstrationer av teknologisk superioritet framhåller Müller. Sverige 

erkände istället ställningen som lydstat gentemot Alger.46

Genom gåvoutbytena bytte stater resurser med varandra. I relation till gåvoutbytet mellan 

Sverige och Alger, mottog den sistnämnda staten råvaror med vilken den kunde stärka sin 

krigsapparat. Sverige å sin sida erhöll gåvor med symboliskt värde och en av sina egna 

undersåtar, den frigivne slaven. De stater som har mer resurser kan dela med sig av dem utan att 

ändra på rådande maktförhållanden. De resurser Sverige gav var i form av råvaror som Alger 

kunde bruka för samhällsexpansiva syften. Stormakter såsom England betalade tributer i form av

lyxvaror som påvisade deras totala överlägsenhet, men som samtidigt var obrukbara som 

samhällsexpansiva resurser, som klockor, vin och smycken.

Vilken betydelse och innebörd hade gåvoutbytena i samband med och för de diplomatiska 

relationerna mellan kristna och muslimer? I oktober 1727 reste Jean von Utfall, det utnämnde 

svenske sändebudet, till Alger för att fullborda fördraget. Han hade fått order om att dölja sitt 

uppdrag för utländska makter så långt det gick. Fördraget mellan Alger och Sverige omfattade 

villkor för sjöfart, handel och fred mellan de båda staterna och undertecknades av härskaren i 

Alger, dejen, och von Utfall i april 1729. Fördraget var, sett till utformning och innehåll, i likhet 

med tidigare slutna fredsfördrag. I fördraget framgick, med hänsyn till handel och sjöfart, de 

rättigheter och skyldigheter algeriska och svenska medborgare hade.47 

43 Müller, 124.
44 Den lokala härskaren i Alger., min anm.
45 Dejen var den lokala härskaren i Alger., min anm.
46 Müller, 124-125.
47 Müller, 58.
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Att Sverige hade en förpliktelse att skicka tributer till dejen var underförstått. Müller påpekar att 

det här anger gåvoutbytenas tvetydiga karaktär i samband med etablerandet av relationer mellan 

muslimer och kristna. I samband med relationerna mellan kristna och muslimer utgjorde 

tributerna, i muslimernas ögon, ett uttryck för underkastelse och i de europeiska ländernas ögon 

var gåvoutbytet något som gjordes mellan jämlikar. De båda synerna på relationerna vittnar 

likväl om olika legala traditioner i form av en europeisk internationell lag och en muslimsk 

sedelag. Gåvoutbytena och vilken olika innebörd de hade hos muslimer som hos kristna visar på 

komplexiteten i de diplomatiska relationerna mellan dem båda. Synen på gåvoutbyten i Sveriges 

ögon korrelerade med den syn övriga europeiska länder hade.48

De diplomatiska förhållandena mellan stater som det diplomatiska spelet, i vilket gåvoutbytena 

utgjorde en del, var båda av en komplicerad art. I samband med diplomatiska relationer och 

etablerandet av dem förekommer olika synsätt på de handlingar och ting som utförs i samband 

med dem och diplomatiska relationer bygger på en överenskommelse i politiken och politiska 

frågor.

Den påtagliga närvaron av Barbareskstaterna i Medelhavet och kapningar av europeiska skepp, 

där gods beslagtogs och besättningar togs tillfånga, hade inverkan på synen på dessa stater. 

Korsarerna och de kapningar de gjorde hade en omfattande påverkan och inverkan på europeiska

stater, på den handel de utövade och deras möjligheter att bedriva handel i Medelhavet. Räder 

utförda ”in the moment” och en närvaro av korsarer så långt upp som Island och Irland, hade 

också en påverkan av synen på Barbareskstaterna i väst.49 

Synen på Barbareskstaterna som var rådande var primärt av en negativ art. Ett antal av de sjömän

som tillfångatogs och fördes till Nordafrika blev galärslavar, konverterade till islam eller såldes 

på slavmarknader. Fördomar stötte på patrull i form av en syn av en positiv art förmedlad av 

återvändare. För kyrkan blev frågan om hur de återvändande som konverterat till islam skulle 

hanteras viktig och tänkbara lösningar framfördes, men någon enighet i frågan nåddes aldrig. 

Islam var del av den rådande kulturen i Alger som i Nordafrika. Västerlänningar (kristna) var 

tvungna att förhålla sig till denna kultur och religion i de diplomatiska relationerna.50 

48 Müller, 58-59.
49 Frederick Quinn. The Sum of All Heresies. The Image of Islam in Western Thought. New York: Oxford University 
Press, 2008, 76-78.
50 Frederick Quinn. The Sum of All Heresies. The Image of Islam in Western Thought. New York: Oxford University 
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Uppfattningen om Barbareskstaterna som en del av Afrika var inte allmängiltig under 1700-talet. 

En medvetenhet om deras roll som provinser under Osmanska riket, exklusive kejsardömet 

Marocko, är av vikt i sammanhanget. Den utgjorde ett bestående inslag i samband med 

förhandlingar med staterna ifråga. Ett involverande av sultanen i förhandlingar mellan 

europeiska stater och Barbareskstaterna var av betydelse. Barbareskstaternas utökade makt och 

deras självständighet från Osmanska riket under den senare delen av 1600-talet, blev påtaglig 

framförallt i deras förhandlingar med utrikesmakter. Det innebar att förhandlingar med de lokala 

härskarna blev av vikt för att verkställa beslut från Osmanska riket.51 

Uppfattningen om Barbareskstaterna som en del av Osmanska riket blev svår att bibehålla till 

följd av de realpolitiska förändringarna och synen på dem som självständiga stater delas och 

framförs av flertalet skildrare i tiden. Observatörer som i sina redogörelser framhåller att 

Barbareskstaterna ännu lyder under sultanen förekommer. Synen på och skildringarna av 

Barbareskstaterna, deras härskare och befolkning som förmedlades var en av främlingskap, 

misstänksamhet och avlägsenhet. I redogörelserna om Alger, Tunis och Tripoli ses de som 

självständiga stater och deras härskare och befolkning som att de har något av en egen 

tillhörighet sett till folkslag.52

3. Källmaterial

3.1 Konsul George Logies skrivelser till Kommerskollegium

Det arkivmaterial jag ämnar bruka i mitt arbete är konsul George Logies skrivelser till 

Kommerskollegium.53 Denna myndighet fungerade som ett slags utrikesdepartement.

Svenska konsulers skrivelser till Kommerskollegium utgör, sett till mängd, ett omfattande 

källmaterial. En avgränsning i källmaterial har gjorts med hänsyn till faktorn mängd. Logies tid 

som konsul i Alger varade mellan år 1730-1758.54 De skrivelser som valts ut är daterade till år 

1731, 1733, 1734, 1735, 1743 och 1754. De har valts ut för att deras innehåll kan ge relevant 

Press, 2008, 76-78.
51 Ann Thomson. Barbary and Enlightenment. European Attitudes towards the Maghreb in the 18th Century. Leiden: 
E.J. Brill, 1987, 51.
52 Thomson, 51-52.
53  Konsul George Logies skrivelser till Kommerskollegium. Kommerskollegium Huvudarkivet I. Serie “Skrivelser 

från svenska (svensk-norska) konsuler, huvudserie”. 1730-1758, vol. 8, Alger. Spridda år. Riksarkivet Marieberg.
54 Östlund, 191.
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information av betydelse och vikt att kunna utföra analyser och få arbetet att bli informativt och 

relevant.  

Jag har valt bort årtal 1731, 1733, 1734 och 1754 på grund av att de inte gav någon relevant 

information om handelsmännens funktion och roll i den politiska och handelsinriktade diplomati 

som fördes i Medelhavet och i relation till Sverige och dess relationer med Barbareskstaterna. 

Att bevarade skrivelser är ifrån och täcker stora delar av Logies tid som konsul gör dem, i 

egenskap av historiska dokument, intressanta. Den höga bevarandegraden gör att en bild av det 

politiska och diplomatiska läget i Alger och Medelhavet, dess utveckling och skiftningar under 

en period borde vara möjlig att utröna och skapa. Möjligheterna att genom tolkning utröna 

handelsmännens roll och funktion i den politiska och handelsinriktade diplomatin under perioden

ökar jämväl med den höga bevarandegraden. 

4. Metod

4.1 Dokumentanalys med historisk prägel

Metoden som skall användas i det här arbetet är dokumentanalys med historisk prägel, en metod 

där historiska dokument som litteratur och tidigare forskning avtolkas och analyseras. 

Parallellerna mellan metoden ifråga och litterär analys är många, men det som särskiljer är att 

man tillika hanterar historiska dokument istället för enbart litteratur och tidigare forskning. En 

del av problematiken i metoden är att uppnå källkorrelation. Ett annat tillkortakommande är 

avtolkningen som har risk att bli personligt präglad av den som avtolkar dokumenten och dess 

innehåll. En reproduktion av perspektiv utgör likväl en tänkbar problematik som i alla andra 

skrivna källor. Att ur källorna och materialet utröna möjliga svar om maktrelationerna mellan 

Sverige och Alger med utgångspunkt i handelsmännens roll och funktion i de politiska och 

handelsinriktade relationer som bedrevs i Medelhavet utgör en risk.

Konsul Georg Logies skrivelser till Kommerskollegium är det källmaterial jag har för avsikt att 

använda. Jag kommer likväl att använda litteratur skriven på området. De frågor med vilka den 

övergripande problemformuleringen skall undersökas rör i vilken omfattning små aktörer, deras 

roll och funktion i redan gjord forskning omnämns samt vilket källmaterial denna forskning har 

använt. Vad för relevant information går att få fram i en pilotstudie med en uppsats 

tidsbegränsning i relation till ett historiearkivs materialmängd och om möjligheten att besvara en 
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primär idé till en ursprungsfråga om små och intermediära aktörer, deras roll, funktion och 

maktrelationer. 

4.2 Källkritik

I detta avsnitt har en källkritik utifrån de fyra kriterierna äkthet, tendens, beroende och tid 

gjorts utifrån grundläggande praxis för uppsatsskrivning. I ett andra skede har den källkritiska 

analysen, gjord utefter de fyra tidigare nämnda kriterierna, ställts mot Lauritz Weibull och 

hans metod för källkritisk analys. Det har inte resulterat i en ändring av min föregående analys

utifrån de tidigare ställda kriterierna på grund av att i den grundläggande praxis jag fått lära 

mig att använda vid källkritisk analys är Weibulls metod och teorier redan implementerade. 

Däremot har det gett mig en insikt och förståelse för teoriernas ursprung och syfte i en 

vetenskaplig undersökning.

Ett vidare resultat av det är att jag i mitt arbete och undersökning lättare kunnat applicera och 

bruka den praxis om källkritisk analys jag fått lära mig. 

Det gör att Rolf Torstendahls intellektuella värderingar blir, i likhet med Lauritz Weibull, en 

detaljerad förlängning och förklaring av rådande praxis.

Det har gett mig en kännedom om och förståelse för de intellektuella normer som gäller  i 

samband med och i en vetenskaplig undersökning som produktionen av vetenskap. Eftersom jag 

själv fått djupare insikt och förståelse för hur en källkritisk analys skall genomföras, är den 

analys jag gjort i högre grad solid.

4.2.1 Lauritz Weibulls metodiska ansats & Torstendahls minimikrav och optimumnormer

I boken ”Lauritz Weibull och forskarsamhället”, studerar Birgitta Odén Lauritz Weibull och 

dennes insatser i historieforskningen före 1919 med utgångspunkt i ett vetenskapsteoretiskt och 

idéhistoriskt perspektiv. Utifrån de båda perspektiven behandlar hon de forskningsmiljöer som 

inspirerade Weibull och lade grunden till hans vetenskapssyn. 

I förordet till ”Kritiska undersökningar till Nordens historia omkring år 1000” anger Weibull sitt 

syfte. Odén presenterar syftet i sin helhet ”ett applicerande av modern historisk metod på ett 

område inom nordisk historia, ”där detta endast i få fall förut ägt rum”. Sedan ”sägen och dikt” 

28



sopats bort, visar det sig att endast enstaka händelser och de grövsta linjerna i tidens historia är 

”vetenskapligt konstaterbara” (i Odén). Innovationen, i Weibulls ögon, låg inte i metoden i sig, 

utan i applicerandet av den på nämnda område.55 

Odén framhåller att den problemformulering som anges i ”Kritiska undersökningar” är av en 

filosofisk art, rörande vilken säker kunskap som finns om epoken runt år 1000, vad man kan ha 

kunskap om, än med avseende på realhistoriska frågor och problematik. Problemformuleringen 

ifråga, i förhållande till då rådande historieforskning, berörde en annan problematik än de 

problemformuleringar förekommande i historieforskningen i tiden. Reaktionerna från 

forskarsamhället, i vilket problemformuleringar där syntesen, helhetsuppfattningen, var målet lät 

inte vänta på sig.56 

Weibull poängterade i ett senare verk den anknytning problemformuleringen i ”Kritiska 

undersökningar” hade, metodplanet, och att ”Kritiska undersökningar” var ett förberedande 

arbete med material till en problemformulering. Odén betonar vikten av att se ”Kritiska 

undersökningar” som ett förberedande arbete, poängterandes av forskare i samtid med Weibull, 

men som idag är något som bortses från.57

I boken Historievetenskap som teori, praktik, ideologi, studerar Rolf Torstendahl och Thorsten 

Nybom sambandet mellan historieforskning, vetenskapsteori och vetenskapsideologi i olika 

tidsperioder och epoker med hänsyn till historieforskning. Utgångspunkt är från 1700-talet och 

Leopold von Rankes betydelse för historieforskningen och Weibullskolans betydelse och 

innebörd utifrån ett studium av bröderna Weibull, deras bidrag till historieforskningen som deras 

elever och deras bidrag till historieforskningen.58 

Weibull anger att det finns ett regelsystem som måste användas för att få fram ett korrekt 

historiskt resultat (korrekthet). Vilka reglerna är definierar inte Weibull.  

Indiciebevisning sågs av Lauritz Weibull som en del i fakticitetsfrågor (korrekthet). Hur man 

prövar indiciers bevisvärde och hur man lägger samman vad indicierna kan säga tar inte Weibull 

upp.59 

55 Birgitta Odén. Lauritz Weibull och forskarsamhället. Lund: LiberLäromedel, 1975, 148-149.
56 Odén, 183-185.
57 Odén, 183-185.
58  Rolf Torstendahl & Thorsten Nybom,. Historievetenskap som teori, praktik, ideologi. Stockholm: Författarförlaget, 
1988,“Innehåll”.
59 Torstendahl & Nybom, 77-78.
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Torstendahl framhåller Weibulls resonemang om att ”rekonstruktionen av det förgångna” skulle 

göras utifrån regler. Weibull klargjorde inte reglerna ifråga. Minimikraven på historisk forskning 

och utvecklandet av dem var i fokus hos Weibull. Lauritz och Curt Weibull poängterade inte 

optimumnormerna i någon större utsträckning, men klart är att stadslivet och dess politiska 

problem, inrikespolitiska problem som utrikespolitiska problem utgjorde dem.

Bevisningspositivismen, ett strikt utformat regelsystem som ansågs gälla för bedrivandet av 

historisk forskning, tillkom och utvecklades av Lauritz och Curt Weibull. Litterära och 

lärdomshistoriska inslag förekom jämväl.60 

Regler för hur berättande källor skulle behandlas, till källkritik sett, framgår i Curt Weibulls 

uppsatser på områdena lärdomshistoria och litterär historia. Valet av som behandlingen av 

material och källor innefattade att urkunder (material och källor från tiden) skall studeras i första 

hand. De fick, primärt, kompletteras med berättelser skrivna i samtid med händelserna och fakta 

som kan bestämmas ur tendentiösa källor och material. Verk skrivna i efterhand (där tid förflutit 

mellan händelse och skildring) fick tillämpas och brukas först i andra hand.61 

Ett sådant behandlande av källor skulle ge upphov till en ny syn på historia och människor i den 

som en rekonstruktion av generella sammanhang (utveckling) utifrån fakta. De i teorin 

upprättade reglerna, använde Lauritz och Curt Weibull i sin respektive forskning. Ett intresse för 

ett annat ämne som perspektiv hos en av dem, gav upphov till arbeten behandlande andra ting. I 

svensk historieforskning definierades bevisningspositivismen av bröderna Weibull.62

Ett strängt utformat regelsystem ansågs gälla för utövandet av historisk forskning, med vilket 

man skulle kunna avgöra vad som var rätt och fel. Strikta regler för källkritik av berättande 

källor och material, regler för hur fakta skulle bestämmas, regler för rekonstruktion av mer 

generella sammanhang (utveckling) och ett avgörbarhetskrav på historisk forskning upprättades. 

De utgjorde minimikraven på historisk forskning.

Optimumnormerna, som avgör vad som utgör intresseväckande problem och fruktbara 

perspektiv, korrelerade med de rådande inom historieforskningen då och hamnade i bakgrunden 

för minimikraven och deras utveckling.63 

60 Torstendahl & Nybom, 77-78.
61 Torstendahl & Nybom, 78-79.
62 Torstendahl & Nybom, 79-80.
63 Torstendahl & Nybom, 80.
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Bevisningspositivismen för Lauritz Weibull, i vilken källkritik och tydliga regler för hur den 

skulle utföras i metodväg utgjorde huvudinslag, var för denne av vikt för att man i samband med 

och i en historievetenskaplig undersökning skulle ha en metod med vilken material och dess 

potentiella tendenser kunde ställas mot en metod, metoden för källkritisk analys. Vidare, var 

bevisningspositivismen och dess regler viktiga för Weibull i den meningen att historiker som han

själv erhöll ett tillvägagångssätt att bedriva historisk forskning som ställde högre minimikrav på 

den historiska forskningen, dess metod och rekonstruktionen av det förflutna. 

Optimumnormerna å sin sida utgör i det närmaste kvalitetskriterier för vetenskapen och vad den 

skall handla om och var inte i större fokus hos Weibull. I relation till min egen undersökning är 

Lauritz Weibulls metodiska ansats av vikt för att jag skall få ut information ur materialet för att 

sedan kunna applicera de källkritiska principerna på det och ställa det mot Weibulls metod för 

historieskrivning, i vilken källkritiken utgör ett centralbegrepp. Detta är viktigt för mig i min 

undersökning för att jag skall kunna utföra den praxis som råder kring källhantering i historisk 

forskning, den källkritiska analysen. 

I relation till min undersökning utgör optimumnormerna riktlinjer för mig när jag skall till att 

applicera källkritik på mitt material i det avseendet att jag har en förståelse för och kännedom om

de underliggande normer och värderingar som forskarsamhället eventuellt har lagt på sin egen 

disciplin, profession och yrkeskår. Med avseende på denna förståelse och kännedom är den 

källkritiska analys jag kommer att göra i högre grad solid. 

I förhållande till min undersökning utgör minimikraven riktlinjer för mig när jag skall till att 

applicera källkritik på mitt material i den meningen att jag har kännedom och medvetenhet om 

de krav som råder och ställs på en historievetenskaplig studie och den rekonstruktion av det 

förflutna som görs i den, kort sagt i produktionen av vetenskap och de intellektuella normer som 

råder i den i detta nu. I artikeln ”Prövbarhet och relevans – Om minimikrav, optimumnormer och

historieforskningens interna etiska kod” anför Norrlid att det optimala definieras och avgörs av 

minimikraven.64 

64 Ingemar Norrlid. Prövbarhet och relevans – Om minimikrav, optimumnormer och historieforskningens interna etiska
kod. Karlskrona/Ronneby universitet, tillgänglig: http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:837320/FULLTEXT01.pdf, 1999, 4 (hämtad 2018-01-25).
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4.3 Tid och dess inverkan på materialinsamling

I det arbete och den process det är att skriva en uppsats är tid en faktor med inverkan på arbetet 

att samla in material. Tiden utgör en begränsning när det kommer till att hitta och gå igenom 

material. I processen att hitta arkivmaterial är tiden en begränsande faktor i många avseenden. 

Tiden till att hitta material, gå igenom det, översätta det och tolka det är begränsad. 

Arbetet med att hitta och samla in material till mitt arbete gjorde jag på Riksarkivet i Marieberg. 

Jag tillbringade fyra dagar med att gå igenom och samla in material därifrån. Med utgångspunkt i

min studie och dess perspektiv65 koncentrerade jag mitt sökande efter material till de arkiv, 

arkivserier och volymer jag bedömde kunde innehålla material av relevans för mitt ämne. Med 

fyra dagar att hitta och samla in material är en begränsning i mängden material jag kunnat ta till 

mig given. 

Det material jag tagit till mig är ett material i vilket många dokument är anspråkslösa till längd, 

innehåll och information.66 I flertalet fall är de även svårlästa och svåra att tolka.67 Av detta skäl 

har det varit svårt att hitta material av lämplig prägel på Riksarkivet för min studie. För att kunna

skaffa en bred översikt och djupare kännedom om materialet rörande Sveriges relationer med 

Alger under 1700-talet ur min studies perspektiv som finns på Riksarkivet i Marieberg med 

handelsmännens roll och funktion som ämnesaspekt krävs det flerårig forskning.

 De källkritiska övervägandena i detta kapitel utgör en kompott av perspektiv och infallsvinklar 

vilka måste inkluderas för att kunna fortsätta analysen av ett arkivmaterial som ett 

historiografiskt material. De källkritiska övervägandena består i sig av många komponenter och 

inslag, exempelvis kriterierna äkthet, tendens, beroende och tid, vilka korrelerar med varandra i 

den källkritiska analysen. 

Vidare, är den källkritiska analysen ett sätt att utröna och utläsa materialen och deras egenskaper 

utifrån bland annat de källkritiska kriterierna av tendens, beroende, tid och äkthet. 

65 Maktrelationerna mellan Sverige och Alger under 1700-talet med utgångspunkt i handelsmännens roll och funktion i 
den politiska och handelsinriktade diplomatin., min anm.
66 Se bilaga 2 “Dokument ur konsul George Logies skrivelser till Kommerskollegium” s.66-70.
67 Se bilaga 2 ”Dokument ur konsul George Logies skrivelser till Kommerskollegium” s.71-73.
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5. Teori

5.1 Aktör kontra struktur

Det internationella forskningsläget om aktör-strukturproblematiken är av omfattande art. 

Problematiken har utgjort, och utgör, en fråga för debatt inom bland annat samhällsvetenskap 

och historia. Problematiken rör sig om att på en teoretisk nivå kombinera och använda sig av 

såväl aktör- som strukturperspektiven för att ge mer breddade förklaringar på vetenskapliga 

frågor och problem inom de båda disciplinerna. 

I artikeln ”Aktörer och strukturer” diskuterar samhällsvetaren Lennart Lundquist aktör-

strukturproblematiken rådande inom samhällsvetenskapen. Problematiken rör svårigheten att på 

teoretisk nivå kombinera och använda såväl aktör-och strukturperspektiven för att ge mer 

breddade förklaringar på samhällsvetenskapliga frågor och problem.68 Med hänsyn till den 

diskuterar och formulerar Lundquist en kontextuell modell som möjlig lösning på problematiken.

En modell bestående av naturplanet, strukturplanet och aktörsplanet.69 Maktrelationerna mellan 

Alger och Sverige utifrån handelsmännens roll i den politiska och handelsinriktade diplomatin 

och deras utveckling över tid kommer utforskas i arbetet.

 För att förklara observationer om utvecklingen över tid tas utgångspunkt i en kontextuell modell 

som är värdefull för att historisk utveckling skall kunna förstås och förklaras.70

Lundquist framhåller ett citat ur Giddens som innehåller begreppet ”duality of structure” och en 

förklaring på sambandet mellan struktur och aktör och begreppet ”duality of structure” och dess 

betydelse för att förklara reproduktion av strukturer: ”The conception of duality of structure, 

operating in and through the (bounded) knowledgeability of human actors, is crucially important 

in avoiding the twin pitfalls of objectivism and subjectivism in explaining social reproduction.” 

(i Lundquist)71

68 Lennart Lundquist, “Aktörer och strukturer”, Statsvetenskaplig tidskrift, nr 1, 1984, 1.
69 Lundquist, 3-7.
70 Lundquist,13.
71 Lundquist, 13.
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Lundquist ställer därefter frågan om hur begreppet ovan skall transformeras till en modell. 

Lundquist ger ett svar på frågan genom Hesses ord: ”Die als menschliches 

Interdependenzgeflecht verstandene Gesellschaft ist anfangs- und endlos. Das Geflecht der 

Interdependenzen ist das ,,Medium in sich die Individualität der Einzelnen entfaltet”. Es eröffnet 

Handlungsmöglichkeiten und setzt Grenzen /---/ Das Interdependenzgeflecht ist nicht zweckwoll 

konstruiert, es ist konflictreich und nimmt keine naturgezetsliche Entwicklung. Es ist total und 

unübersehbar, es wird ständig neu produziert und ist ständig neu zu entdecken.”7273

Översättning: Näten som är ömsesidigt beroende av varandra (strukturerna) som förstås av oss 

människor som samhällen är utan början och slut. Nätet i det ömsesidiga beroendet är det 

medium genom vilket den enskildes individualitet utvecklas. Det öppnar upp för 

handlingsmöjligheter men begränsar även. De ömsesidigt beroende näten (strukturerna) byggs 

inte två gånger, de är fyllda av konflikter och följer inte någon naturlig väg i samband med sin 

utveckling. Den är allomfattande och oöverblickbar. Vidare, ter den sig alltid för oss i nya 

former och utseenden och den reproducerar kontinuerligt sig själv. 

Strukturer har, i egenskap av att de primärt är mänskliga konstruktioner, varken början eller slut. 

Det råder ett samband mellan strukturen och aktören. De har en påverkan och inverkan på 

varandra. Strukturen utgör en skapelse som sätter gränser och som erbjuder möjligheter. 

Sambandet mellan strukturen och aktören utgör en konstruktion i sig och reproduceras 

kontinuerligt.

Lundquist anför Crozier och Friedbergs resonemang om att samhällen som historia är skapad och

skapas av människan och att strukturer är villkorliga: ” history and society must be understood as

a creation, a human invention, and our social constructs are, and can be, nothing other than 

contingent.” (i Lundquist)74 Människan har en roll både i uppkomsten av skeenden och strukturer

som i bildandet, utvecklingen och upprätthållandet av dem. 

72 Lundquist, 13.
73 För en genomgående behandling av den kontextuella modellen se Lundquist, 1-22.
74 Lundquist, 13.
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I arbetet kommer maktrelationerna mellan Sverige och Alger med utgångspunkt i 

handelsmännens roll i den politiska och handelsinriktade diplomatin och deras utveckling över 

tid att studeras. För att förklara observationer om utvecklingen över tid kommer begreppen aktör 

och struktur och deras påverkan och inverkan på varandra att brukas. Utgångspunkt kommer 

också att tas i begreppet människan och hens roll i historisk utveckling. De tre begreppen 

kommer att användas för att förklara observationer om handelsmännens roll som aktörer och 

deras potentiella utveckling över tid.    

 

5.2 Begreppet auktoritet

Det internationella forskningsläget om begreppet auktoritet är omfattande och dess betydelse för 

samhällen, härskare och regenter under århundradenas lopp har utgjort föremål för forskning i 

olika perspektiv som inom olika forskningsområden. 

Furedi framhåller att begreppet auktoritet har tappat sin betydelse och relevans för sociologisk 

forskning.75 Weber inom sociologi med sin ”domination theory”76 och Skinner inom historia med 

sina resonemang om att härskare och regenter legitimerar sig själva och sin auktoritet genom att 

framhålla och hänvisa till det förflutna77. I nästa led, har auktoriteten sin grund i hur en 

underdånig part fås att ”do one's bidding”.78   

Ett namn utgör emellertid något av en gigant i sammanhanget, Hannah Arendt, en politisk 

filosof.79 Arendt anför att auktoritet, i dagens värld och politiska system, har tappat sin relevans 

och betydelse.80 Tiden utgör en begränsning när det kommer till att sätta sig in i ett 

forskningsläge och mängden material och källor som man kan ta till sig. 

I relation till Furedi och Arendt ser jag auktoritet som ett inslag i maktrelationer. Det utgör också 

ett verktyg en härskande part använder sig av för att få en annan underdånig part att lyda.     

       

75 Frank Furedi. Authority. A Sociological History. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, vii.
76 Furedi, 5.
77 Furedi, 8.
78 Furedi,8-9.
79 Furedi, 9 & 410.
80 Hannah Arendt. Mellan det förflutna och framtiden. Åtta övningar i politiskt tänkande. Göteborg: Bokförlaget 
Daidalos AB, 2004, 101.
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5.3 Islam som kulturellt fenomen

Inom det internationella forskningsläget om islam som kulturellt fenomen råder och förekommer 

många syner på och definitioner av begreppet ifråga. I boken The Sum of All Heresies. The Image

of Islam in Western Thought utforskar Frederick Quinn synen på och attityder kring islam i väst 

under medeltiden och tidigmodern tid samt under 1800- och 1900-talet och idag och deras 

utveckling över tid.81  Quinn är en forskare verksam på området. Ann Thomson med sitt verk 

Barbary and Enlightenment. European Attitudes towards the Maghreb in the 18th century, där 

hon utröner synen på Barbareskstaterna under upplysningen med utgångspunkt i brev och arbeten

skrivna av intellektuella från perioden med fokus på Alger och Tunis82, är en annan verksam 

forskare på området. 

Tiden i ett forskningsläge utgör en begränsande faktor när det gäller att hitta och ta till sig källor 

och material. Quinn påpekar att olika syner och definitioner av Orienten och islam har framhållits

och använts i forskningen som bedrivits på området ifråga under olika tidsperioder.83 Quinn 

poängterar att definitionerna och synerna primärt utgör teoretiska begrepp än termer som 

motsvarar verkligheten. Under 1800-talet hade begreppet orientalist primärt en akademisk 

definition syftande på studier av Orientens arkeologi, litteratur och språk. Under 1900-talet erhöll

det en annan definition, framhållen av Edward Said i dennes arbeten, som syftar på västerländsk 

imperialism och dominans över länder annorstädes.84  

I relation till frågan om Europas syn på islam och dess utveckling framhåller Thomson Edward 

Saids granskning av institutionaliseringen av forskningen kring österländska språk och religioner 

under 1800- och 1900-talet i hans verk ”Orientalism” och att den nya inställningen och synen på 

islam utgör ett av skälen till utvecklingen ifråga. Synen på islam och den muslimska 

civilisationen som framstående och vördnadsvärd som rått under 1700-talet, var inte längre 

gällande.85

81 Quinn, 3-221.
82 Thomson, 4-6.
83 Quinn, 3.
84 Quinn, 3-4.
85 Thomson, 29.
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I takt med att bilden av islam som ett hot mot kristendomen alltmer försvann ändrades synen på 

islam till något av en primitiv och barbarisk art. Bilden av islam som ett hot mot kristendomen 

kvarstod, men ej längre av den grad och kaliber som den en gång varit. Thomson framhåller 

Rodinsons resonemang om inställningen och förändringen till islam från medeltiden till 1700-

talet, fastställde att under medeltiden betraktades orientalen som fiende men även som jämbördig,

medan den under 1700-talet betraktades som en främling bemötandes med misstänksamhet och 

förakt.86 

Med utgångspunkt i Quinns och Thomsons resonemang om islam som kulturellt fenomen ser jag 

islam som något västerlänningar (kristna) var tvungna att hantera i samband med och i 

relationerna med muslimer. Det förändrade synen på islam från en syn angivande religionen 

ifråga som ett hot till en syn framhållande muslimer som barbarer. En syn som gjorde att en 

främmande part nedvärderas i syfte att legitimera sin egen ställning, suveränitet och politik 

uppkom.   

      

6. Analys 

Detta kapitel består av två avsnitt. I det första avsnittet gör jag en litteraturgranskning för att 

utröna litteraturen, dess innehåll och teorier om små och intermediära aktörer som handelsmän 

och kaptener i form av en syntes. Jag kommer att göra det här genom en källkritisk analys av 

forskningsläget på området och på det källmaterial jag valt ut för min undersökning, konsul 

George Logies skrivelser till Kommerskollegium. Analysen ifråga utförs med utgångspunkt i de 

fyra källkritiska kriterierna beroende, närhet, äkthet och tendens. Observationerna i den 

källkritiska analysen av forskningsläget och källmaterialet ställs sedan mot min undersökning, 

dess syfte och perspektiv. 

Med utgångspunkt i de här gör jag observationer och drar slutsatser kring min undersökning och 

problematiken den ställs inför, att genom ett försök till ett studium av maktrelationer i ett 

underifrånperspektiv med utgångspunkt i den lilla människan, möta sitt eget syfte. Detta i det 

avseende att en reproduktion av perspektiv sker i litteraturen på området som i det utvalda 

källmaterialet. Reflektioner och slutsatser kring svårigheterna kring att hitta relevant källmaterial

86 Thomson, 29.
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för min undersökning och att mycket av litteraturen på området föll bort i samband med den 

källkritiska analysen behandlas här.

I samband med den källkritiska analysen av forskningsläget kommer jag att utröna och föra en 

diskussion kring hur författarna förhåller sig till och implementerar de tre teoretiska perspektiven

jag brukar i min undersökning, aktör-struktur-teorin och begreppen auktoritet och islam som 

kulturellt fenomen, i sina egna studier och perspektiv och ställa dem mot min egen undersökning,

dess syfte och mitt utvalda källmaterial. Jag kommer att göra de här tingen dels för att utröna 

litteraturen och dess tendenser i egenskap av att den utgör historisk forskning (forskare präglas 

av sin egen samtid) som dess kapacitet att ge förklaringar på mitt ämne och dess 

underifrånperspektiv. Dessa ting är av vikt för min undersökning i den meningen att såväl 

litteraturens som de tre teoriernas kapacitet att förklara framkommer ställda mot en 

historievetenskaplig studie, dess syfte, källmaterial och teoretiska utgångspunkter. Genom 

kännedomen om teorierna som litteraturen på området och deras kapacitet att förklara blir min 

analys i högre grad solid. 

I det andra avsnittet gör jag en pilotstudie med grund i ett, sett till mängd och årtal, begränsat 

källmaterial i ett försök att söka utröna vad som potentiellt står att finna på området 

maktrelationer med små och intermediära aktörer såsom handelsmän och kaptener som 

utgångspunkt. Jag kommer att göra det här genom att titta på två fall där små och intermediära 

aktörer omnämns i materialet i samband med och i de diplomatiska och handelsekonomiska 

relationerna mellan staterna Sverige och Alger. Det första fallet är ”Fallet Graman”, ett case där 

en intermediär aktör i form av en kapten spelade en roll i relationerna mellan stater och i den 

handelsekonomiska och diplomatiska kontexten i Medelhavet. Det andra fallet är ”Fallet 

Wardlaw”, ett fall av vilket det framgår att en intermediär aktör i form av en annan kapten i det 

närmaste utgjorde en bifigur i sammanhanget i samband med och i relationerna mellan stater 

verksamma i Medelhavet, deras ambitioner och intressen. 

I ett underavsnitt vid namn ”Utvecklingen av handelsmännens roll efter fredsfördragen” kommer

jag att söka utröna fredsfördragens betydelse för handeln och upprätthållandet av säkerhet och 

stabilitet mellan stater med avseende på små och intermediära aktörer såsom handelsmän och 

kaptener. De var centrala för handeln och handelskontakterna mellan stater som bedrivandet och 

upprätthållandet av dem båda. 
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I samband med det här kommer jag även att söka utröna hur handelsmännens roll och funktion 

utvecklades efter Sveriges fredsfördrag med de fyra Barbareskstaterna Alger, Tripoli, Tunis och 

Marocko, hade slutits och hur utvecklingen ifråga lämnar sin prägel på de historiska dokumenten

och deras innehåll. Jag kommer att göra det här genom att utgå från litteraturen på området 

diplomatiska relationer och genom transkribering och tolkning av passager ur källmaterialet i 

vilka spår av utvecklingen potentiellt kan utrönas.

6.1 Litteraturgranskning - små aktörer och deras roll på området diplomatihistoria   

  

6.1.1 Källkritisk analys av forskningsläge 

Forskningsläget på det område jag studerar är begränsat och i samband med denna studie, där 

perspektivet ur små och intermediära aktörer såsom handelsmän läggs an och appliceras på  

maktrelationer mellan stater, blir mycket av tidigare forskning intetsägande i sammanhanget. 

Handelsmän har setts som ett kollektiv, och inte som enskilda individer när de studerats och 

framställts i generella förhållanden istället för specifika vilket är det som primärt gjorts och 

bedrivits i den historievetenskapliga litteraturen på området. 

Denna aspekt utgör endast en del av svårigheterna att finna material i ämnet. I samband med den 

källkritiska analysen föll mycket av litteraturen på området bort då det inte mötte de olika 

källkritiska kriterierna. I samband med materialinsamlingen utförd på Riksarkivet i Marieberg 

uppstod insikten om tid och dess inverkan på mitt materialinsamlande.87 Utifrån forskningsläget 

ifråga kan en studie där perspektivet små och intermediära aktörer som handelsmän appliceras på

maktrelationer mellan stater ställas inför det att nå uppsatsens syfte blir något av en problematik. 

Det på grund av att litteraturen och källmaterialet reproducerar det perspektiv handelsmännen 

sågs ur, det vill säga de behandlades som kollektiv och inte som enskilda individer och att olika 

grupper av handelsmän sågs ur generella förhållanden och ej specifika.   

87 Se avsnitt 4.3 “Tid och dess inverkan på materialinsamling”.
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I boken Studier i svensk handelspolitik under den tidigare frihetstiden studerar Einar Ekegård 

den svenska handelspolitikens historia från 1580-talet till början av 1730-talet. Den publicerades 

år 1924.88 Studier i svensk handelspolitik under den tidigare frihetstiden är hans 

doktorsavhandling. Vid tiden för publikationen hade Ekegård en fil.lic. i historia.89 Jag har tittat 

på det kapitel där Sverige började bedriva en utrikespolitik inriktad på att etablera fredliga 

kontakter med de nordafrikanska staterna Alger, Tunis och Tripoli. 

I kapitlet behandlas också frågor kring Sveriges relationer, sett till handel och handelskontakter, 

med europeiska stater som Frankrike och Portugal. I samband med relationen med Portugal 

behandlas hur priset på salt steg under början av 1730-talet och att svenska rederier, som en 

reaktion på detta, började hämta salt vid Medelhavet istället. Att den svenska sjöfarten på allvar 

börjar rikta in sig på hamnar i Medelhavet avslutar kapitlet. Utifrån den utarbetade 

problematiken i detta arbete kan den här boken ge information om hur handelspolitiken såg ut 

och bedrevs i början av den period jag skall titta på.

Avhandlingen har publicerats vid Uppsala universitet, verkande för utbildning, forskning och 

kunskapsdistribution.90 Jag har inte kunnat finna att någon påtaglig agenda eller vinkling 

befordras via informationen, men det kan antas att förlaget håller en neutral ståndpunkt gentemot

Ekegårds avhandling alternativt är pro Ekegårds partiskhet för det har publicerat hans verk. I 

förhållande till Östlund som i sin bok studerar den lilla människan i kampen mellan stater och 

imperier ur ett världsligt perspektiv, har Ekegård partiska tendenser i ämnet i det att han i sin 

avhandling behandlar och utforskar stater i första hand. 

Ekegårds strukturperspektiv märks då fokus ligger på relationer stater hade med varandra i 

tidigmodern tid som den utrikespolitik, handel och diplomati som bedrevs i Medelhavet. 

I studiet av utrikespolitiken, handeln och diplomatin omnämner och behandlar Ekegård 

konsulernas roll och funktion i sammanhanget. Ekegård har ett brett urval av källor. Han 

använder sig av arkivhandlingar, äldre litteratur från 1600-, 1700- och 1800-talet och litteratur 

och avhandlingar skrivna i samtid med sin egen avhandling.91 Det här utgör en tillgång på 

information eventuellt återspeglande den tid avhandlingen är skriven i. 

88 Ekegård, 1-488.
89 Ekegård, “Titelblad”.
90 Ekegård,“Titelblad”.
91 Ekegård, xiii-xxviii.
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Ekegård är ett barn av sin tid, präglad av den kunskapsprioritering och kunskapsnivå gällande 

handelspolitik och världsomfattande relationer i hans samtid. Den lilla människans perspektiv 

var ointressant det var auktoriteternas perspektiv det vill säga relationerna mellan stater som var 

av intresse och då är det deras perspektiv som lyfts fram. Med hänsyn till den ämneskunskap 

som rådde vid tiden för avhandlingen, kan det tänkas att Ekegård, medvetet eller omedvetet, valt 

bort källor behandlande aktörer som sjömän, kaptener och handelsmän och deras roll och 

funktion på plats. Ur dagens perspektiv en urvalsbrist men forskarens samtid och den 

kunskapsnivå och samhällsvärderingar som är rådande i den påverkar hen i sin forskning som i 

produktionen av kunskap. 

Avhandlingen har ett informationsvärde i det att den, med avseende på den formulerade 

problematiken i detta arbete, kan ge information om hur handelspolitiken såg ut och bedrevs i 

början av den period jag skall studera. Nyare idéer och rön har därefter tagits fram och 

presenterats inom historieforskningen. Ett exempel på litteratur i vilken den svenska 

handelspolitikens historia studeras i ett annat perspektiv är Leos Müllers bok Consuls, Corsairs, 

and Commerce. Boken Consuls, Corsairs, and Commerce. The Swedish Consular Service and 

Long-distance shipping, 1720-1815 är skriven av Leos Müller och har getts ut av Uppsala 

universitet. Boken är utgiven 2004.92 Vid tiden för utgivningen av boken arbetade Müller som 

”Research Associate” vid ”Baltic and East European Graduate School” vid Södertörns 

högskola.93 Müller har en doktorsgrad i historia från Uppsala universitet.94 

Müller studerar konsuler, det svenska konsulatväsendet och svensk sjöfart i Sydeuropa i 

tidigmodern tid med utgångspunkt i ett institutionellt perspektiv. Jag har tittat på det kapitel där 

han tar upp den politik Sverige bedrev i Sydeuropa under en period av 100 år, från 1630-talet till 

1730-talet. Jag har även tittat på det kapitel där Müller behandlar det svenska konsulatväsendet i 

Sydeuropa, bland annat i Livorno, samt de nordafrikanska staterna Alger, Tripoli, Tunis och 

Marocko. Jag har också tittat på det kapitel där han studerar konsulernas roll och funktion från 

början av 1600-talet till 1860-talet. 

92 Müller,11-268.
93 Müller, 16.
94 Müller, “Acta Universitatis Upsaliensis”
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Müller använder sig av Ekegårds avhandling Svensk handelspolitik under den tidigare 

frihetstiden som källa.95 Med hänsyn till tiden som förflutit mellan publiceringen av Ekegårds 

avhandling 1924 och utgivningen av Müllers bok 2004, är ett internt beroende av källor sett till 

reproduktion av perspektiv, kunskap eller kunskapsprioritering föga troligt. Müller har ett brett 

urval av källor. Han använder sig av arkivhandlingar , tryckta källor från 1800- och 1900-talet 

samt litteratur och artiklar i olika tidskrifter som getts ut och publicerats i samtid med boken.96 

Müller har gjort ett urval av källor utifrån logik och fakta. Källornas relevans för ämnet han 

behandlar i sitt alster utifrån den tillgång, tidsmässiga kunskapsnivå och förståelse om ämnet 

som råder i den samtid boken är skriven i. 

Källor om den lilla människan i kampen mellan länder saknas. En användning av dessa källor 

hade eventuellt kunnat tillföra en aspekt till ämnet med vilken handelspolitikens följder och 

konsekvenser för vanliga människor i Medelhavet hade kunnat utrönas. Mindre aktörer som 

sjömän, handelsmän och kapteners roll i de politiska och handelsinriktade relationer som bedrevs

på plats hade också kunnat studeras med dessa källor. 

Boken är utgiven 2004. Det är den mest aktuella källa jag haft tillgång till. Hans studier har ett 

informationsvärde för mitt arbete. Med hänsyn till den problematik jag utformat, Med den 

problematik jag utformat i mitt arbete, kan den här boken bidra med information om 

konsulatväsendets och sjöfartens struktur, uppbyggnad och arbetssätt samt hur konsulatväsendet 

agerade genom de enskilda konsulerna. 

Boken kan även ge information om konsulernas representativa arbete i vilket de stod för och 

framförde Sveriges politik, ambitioner och intressen. Den här boken kan bidra med information 

om konsulatväsendets och sjöfartens struktur, uppbyggnad och arbetssätt i Medelhavet. Boken 

kan även ge information om hur konsulatväsendet agerade och verkade genom de enskilda 

konsulerna på plats som konsulerna och deras representativa arbete, i vilket de stod för och 

framförde Sveriges politik, ambitioner och intressen. 

Nya rön om fångar i Medelhavet har tillkommit sedan dess. Östlunds bok Saltets pris utgör ett 

sådant exempel på litteratur som behandlar fångar i Medelhavet i ett annat perspektiv och med 

hänsyn till Sverige, en mindre stat verksam i Medelhavet. Boken Saltets pris. Svenska slavar i 

95 Müller, 119 & 247.
96 Müller, 245-255.
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Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650–1770 är skriven av Joachim Östlund. Förlaget som 

gett ut boken är Nordic Academic Press. Boken gavs ut år 2014.97 

I boken studerar Östlund slavhandeln i Nordafrika med fokus på svenska slavar. Med det 

världsomfattande historiska perspektivet han använder sig av studerar han Sveriges roll i 

internationell politik och handel som dess relationer med andra riken och regioner i och utanför 

Europa. 

Han studerar också den lilla människans strävan att överleva i en tid där det råder maktkamp 

mellan stater och globaliseringen gör entré alltmer. Kombinationen med staternas maktkamp och 

den lilla människans perspektiv fångar människornas roll i det strukturella perspektivet. 

Maktkampen mellan staterna, mellan öst och väst överskuggar och är lättare att lyfta fram och 

synliggöra med hjälp av historiska dokument. Han behandlar även den komplexa 

förhandlingsprocess Sverige bedrev i Nordafrika i syfte att upprätthålla handelskontakterna med 

de nordafrikanska staterna och de fredsförhandlingar de krävde. Fredsprocessen och de 

komplexa förhandlandet lyfter fram de spänningar som rådde. De krav som framställs i 

litteraturen målar upp Öst som den elake, den man behövde hålla sig väl med för att få en 

fungerande handel och sjöfart. Med utgångspunkt i min formulerade problematik kan den här 

boken ge information om den politiska och handelsinriktade diplomati som bedrevs i Medelhavet

och Sveriges kontakter och relationer med Nordafrika under 1700-talet. Boken kan även ge 

information om de aktörer som levde och verkade i den internationella kontext rådande i 

Medelhavet, såsom konsuler, handelsmän, kaptener och sjömän.

 Denna bok utgör en av de yngsta källor jag haft tillgång till, då den är utgiven 2014. De källor 

Östlund använt sig av i arbetet med boken anges i form av noter och referenser, med vilka det går

att kontrollera var Östlund hämtat in sin information. Boken ger information om Sveriges 

relationer och kontakter med Nordafrika under 1700-talet och de diplomatiska förhandlingarna 

som fördes mellan dem. Vidare, bidrar den med information om den politiska och 

handelsinriktade diplomati som fördes i Medelhavet som de aktörer verksamma i den, som 

konsuler, kaptener, handelsmän och sjömän. 

97 Östlund, 9-396.
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Östlund brukar arkivmaterial och tryckta källor i form av reseskildringar från 1600-, 1700- och 

1800-talet, kungliga förordningar och avhandlingar från 1600- och 1700-talet som källor.98 Han 

har även använt sig av en mängd litteratur och artiklar skrivna i samtid med boken.99 Hans urval 

är omfattande. Det omfattande urvalet av källor gör möjligheten att källorna skulle vara internt 

beroende av varandra liten. Det urval Östlund har gjort tyder på ett resonemang gjort utifrån 

logik och fakta. Urvalet av källor speglar den tillgång, kunskapsnivå och förståelse om ämnet 

idag. 

Samtlig litteratur jag använt mig av är skriven av auktoriteter inom området, var och en av dem 

anser jag tillför kunskaper som är till nytta för mitt arbete. De har genom sina studier, kunskaper 

och publikationer skapat sig ett högt anseende inom de akademiska kretsarna. Ekegård och 

Muller har bägge en doktorsgrad inom området och representerar var och en sin tidsanda.100101  

Östlund står för den färskaste forskningen, han arbetar som lektor och forskare och är kanske den

som varit mest produktiv. Utöver sin avhandling, har han publicerat en mängd artiklar som 

skildrar kulturmöten, reseskildringar, slaveri och kolonialism.102 

De flesta förhåller sig neutrala, undantag Ekegård som har partiska tendenser i ämnet i det att 

han i sin avhandling i första hand behandlar och utforskar stater. I sitt skrivande intar de en 

forskarroll och använder sig av källor som har relevans för de ämnesområde de skriver om. Var 

och en av dem är också noga med att ange källor genom noter och referenser vilket gör det enkelt

för läsaren att kontrollera äktheten och vid behov reproduceras. De verkar alla för 

kunskapsproduktion och kunskapsspridning. Att avgöra om en författare eller förlag har partiska 

tendenser i ämnet utifrån en källa är i flertalet fall svårt, då enskilda publicerade böcker inte 

nödvändigtvis kan säga något om eventuella vinklingar hos författare som förlag. Om inte det 

framgår direkt via informationen att författaren eller förlaget har partiska tendenser i ämnet, 

måste flera böcker av samma författare eller förlag läsas för att uttyda eventuella mönster. 

98 Östlund, 365-373.
99 Östlund, 373-384.
100 Ekegård,”Titelblad”.
101 Müller,  “Acta Universitatis Upsaliensis”
102 Östlund, ”Omslag”.
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De använder alla sig av vedertagna vetenskapliga arbetssätt genom användandet av noter och 

referenser som gör det lätt för läsaren att kontrollera deras källor och upprepa deras forskning. 

Deras alster är publicerade av olika förlag som i sin tur granskat alstren innan publicering. 

Självklart kan respektive granskning innan publicering färgas av en tänkbar jargong som är 

allmänt rådande inom respektive institution eller förlag. Jag har dock inte märkt av påtaglig 

partiskhet hos författarna eller förlagen. De vill alla försäkra sig om att den informations- och 

kunskapsspridning de ägnar sig åt är genuin. Det publicerade materialet vänder sig till en bildad 

allmänhet och människor med specialkunskaper inom området. Jag bedömer att vart och ett av 

det publicerade materialet är av vikt för mina studier och ger mig information av värde.

I den litteratur jag valt att använda mig av går ett paradigmskifte i bruket av teorier som 

författarnas implementering och användande av dem i deras respektive studier att urskilja. Som 

nämnts ovan har Ekegård partiska tendenser ämnet i det att han behandlar och utforskar stater i 

första hand. Strukturperspektivet, angivande att strukturen sätter tonen för och styr aktörens 

möjligheter att agera inom en specifik kontext, framgår här.103

Hos Müller förekommer och implementeras strukturperspektivet i dennes undersökning i den 

meningen att han studerar staters representanter på plats, konsuler.104 De utgör aktörer i 

frontlinjen för diplomatin. Aktörperspektivet framgår, men det är i första hand ”maktens aktörer”

eller ”aktörer i frontlinjen”105. Östlund söker med utgångspunkt i den lilla människan (ett 

underifrånperspektiv) kombinera aktör-struktur-perspektiven och applicera dem på sina 

respektive ämnen.106

Begreppet auktoritet hos Ekegård en väldigt auktoritär definition, do one's bidding.107 Müller å 

sin sida brukar inte begreppet auktoritet i någon större utsträckning då han i sin undersökning 

närmar sig litteraturen och sitt material med ett neoinstitutionellt synsätt.108 Auktoritet som 

begrepp såsom det definieras av Arendt och Furedi besitts och behärskas primärt av aktörer med 

makt och på maktpositioner.109 Hos Östlund är begreppet auktoritet ett inslag i (makt)relationerna

103 Ekegård, iv.
104 Müller, 20.
105 Müller, 20..
106 Östlund, 14.
107 Ekegård, iv.
108 Müller, 20.
109 Se avsnitt 5.2. ”Begreppet auktoritet” under kapitlet ”Teori”.
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mellan stater som i samband med aktörer och deras relationer och förbindelser med stater, som 

handelsmän eller som aktörer i fångenskap (slavar).110

Det teoretiska perspektivet islam som kulturellt fenomen brukas och implementeras av Ekegård i

dennes undersökning som att Barbareskstaterna och dess folk utgör ”den andre”.111

Hos Müller förefaller begreppet ifråga brukas och implementeras i utrönandet av konsulerna och 

deras relationer, överläggningar och förhandlingar med regionala auktoriteter och makthavare i 

första hand.112 Hos Östlund utgör perspektivet ifråga ett ting som västerlänningar (kristna) på alla

nivåer och i många avseenden var tvungna att hantera i samband med och i relationerna med 

muslimer, även slavar (aktörer i fångenskap).113 

6.2 Pilotstudie - information ur en pilotstudie i relation till en uppsats 

tidsbegränsning och ett arkivs materialmängd 

 

I ett tidigare avsnitt förde jag en diskussion kring att i det arbete och den process det är att skriva 

en uppsats utgör tid en faktor med inverkan på att samla in material.114  När det kommer till det 

källmaterial som använts i arbetet, konsul Georg Logies skrivelser till Kommerskollegium, har 

den källkritiska analysen visat på dokumentens autenticitet och närhet till det dem beskriver.115 

En observation jag gjorde där rörde att när det kommer till att hitta och gå igenom material är 

tiden en begränsning i sammanhanget. I avsnittet drog jag en slutsats att tiden till att hitta, gå 

igenom och tolka material ställd mot såväl en uppsats och dess uppsatta tidsramar, men även ett 

historiearkivs materialmängd på cirka 800 volymer, är begränsad. Detta mynnade ut i ett material

i vilket många dokument är anspråkslösa sett till längd, innehåll och information. Vidare, är 

många dokument svårlästa och svåra att tolka. 

Med avseende på de uppkomna begränsningarna kommer jag i det här avsnittet att göra en 

pilotstudie av ett sett till årtal och mängd begränsat källmaterial, konsul Georg Logies skrivelser 

till Kommerskollegium, med utgångspunkt i ett underifrånperspektiv. I perspektivet ifråga tas 

hänsyn till små och intermediära aktörer verksamma i Medelhavet såsom handelsmän och 

110 Östlund, 14-15.
111 Ekegård, iv.
112 Müller, 20. 
113 Östlund, 14-15.
114 Se avsnitt 4.3. ”Tid och dess inverkan på materialinsamling”. 
115Se avsnitt 6.1.2 “ Källkritisk utredning av material och källor”.

46



kaptener.  Detta kommer jag att göra i ett försök att söka utröna vad som potentiellt står att finna 

på området maktrelationer med de små och intermediära aktörerna som utgångspunkt.   

Detta mynnar i en fallstudie i vilken jag kommer att undersöka två fall där små och intermediära 

aktörer nämns i materialet i samband med och i de handelsekonomiska och diplomatiska 

relationerna mellan staterna Alger och Sverige. Det första fallet är ”Fallet Graman”, ett fall där 

en mindre aktör i form av en kapten hade en roll och funktion i den diplomatiska och 

handelsekonomiska kontexten i Medelhavet som i relationerna mellan stora aktörer, stater. 

Det andra fallet är ”Fallet Wardlaw”, ett fall där det framgår att en intermediär aktör i form av en 

annan kapten närapå utgjorde en bifigur i sammanhanget med avseende på och i relationerna 

mellan stater, deras intressen och ambitioner. 

Jag kommer att ta upp de båda fallen ur brevet ”Consul Georg Logies bref till 

Kommerskollegium Alger 16 mars 1735” utifrån aktör-struktur-perspektivet i vilket det anges att 

strukturen och aktören är såväl ömsesidigt beroende av varandra som har en inverkan på 

varandra i en specifik kontext. I samband med fallet Graman mynnar detta ut i slutsatser att 

intermediära aktörer hade en roll och funktion att fylla i diplomatin. I relation till fallet Wardlaw 

mynnar detta ut i en slutsats att små och intermediära aktörer emellanåt. Detta med anledning av 

att de kontexter och sammanhang de var verksamma i var genererade av stora aktörer (stater) 

verksamma i regionen, deras behov och intressen. 

I ett underavsnitt i fallstudien benämnt ””Utvecklingen av handelsmännens roll efter 

fredsfördragen”” kommer att jag söka utröna fredsfördragens betydelse för handeln och 

upprätthållandet av stabilitet och säkerhet mellan stater. Såväl fredsfördragen som den säkerhet 

och stabilitet de gav upphov till var centrala för handeln och handelskontakterna som för 

bedrivandet och upprätthållandet av dem båda. I samband med det här kommer jag även att söka 

utröna hur handelsmännens roll och funktion utvecklades efter Sveriges fredsfördrag med de fyra

Barbareskstaterna Tunis, Tripoli, kejsardömet Marocko och Alger hade slutits och hur 

utvecklingen lämnar sin prägel på de historiska dokumenten och deras innehåll. 

Jag kommer att göra det här med utgångspunkt i de teoretiska perspektiven auktoritet och islam 

som kulturellt fenomen. Materialet jag kommer att använda är ”Transfunt av Consuln Logies bref

till Kongl. Cansli & Commercie Collegierne af 8 Juni 1743” och ”Consuln Logies bref till 

Cancellie & Commercie Collegierne den 28 November 1743”. Begreppet auktoritet utgör ett 
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inslag i maktrelationer mellan stater, medan islam som kulturellt fenomen var något som 

västerlänningar var tvungna att hantera i relationerna och handlingarna med muslimer. 

Detta mynnar ut i slutsatser att läget för handel och sjöfart i Medelhavet stabiliserades efter det 

att fredsfördragen med Barbareskstaterna slutits. När det kommer till källmaterialet är 

slutsatserna att före fredsavtalens godkännande handlar en majoritet av dokumenten om 

oroselement och etableringsproblem, bland annat hotet från kapare. Efter att fredsavtalen slutits 

övergår flertalet dokument till att handla om ting som potentiellt utgör hot mot handel såsom 

farsoter, men även om handelsmännens primäruppgift, exempelvis handelstraktat och 

tullförhandlingar. 

När det kommer litteraturen på området är en utveckling av handel för Sveriges del möjlig att 

utläsa efter att fredsfördragen med de fyra Barbareskstaterna slutits. En observation om att ett 

perspektiv där handelsmännen behandlas som kollektiv och handel som ett kollektivt fenomen 

förekommer i litteraturen och potentiellt präglar dess teser om handelsmännens roll och funktion 

och dess utveckling efter det att fredsfördragen med de fyra Barbareskstaterna, Alger, Tripoli, 

Tunis och kejsardömet Marocko slutits, avslutar avsnittet. 

6.2.1 Källkritisk utredning av material och källor

Det källmaterial jag tagit till mig är konsul George Logies skrivelser till Kommerskollegium. De 

har titeln ” Konsul Georg Logies skrivelser till Kommerskollegium, hvilka i allmänhet ej kunna 

skiljas från hans skrifvelser till Kansli och Kommerskollegierna gemensamt, äro lagda till de 

senare, hvilka åter ingå i samlingar af hans depescher (Diplomatica).”116 På Riksarkivet har de 

följande förteckning: ” Arkiv: Kommerskollegium Huvudarkivet I. Serierubrik: ”Skrivelser från 

svenska (svensk-norska) konsuler, huvudserie”. Volym: 8; Tid: 1730-1832. Alger. Spridda år.” I 

serien finns rapporter från konsuler, generalkonsuler och ämbetsmän utförande konsulära 

uppgifter i Alger mellan år 1730-1832 bevarade.117 Logie var konsul i Alger 1730-1758.118 För 

den källkritiska utredningen har skrivelser från år 1735 och 1743 valts ut. I dem rapporterar 

Logie i första hand om det politiska läget i Alger. Rapporter om handelsmäns och kapteners 

förfarande, möten med algeriska skepp och deras kaptener, sjöfart och möjligheter att utveckla 

116 Konsul George Logies skrivelser till Kommerskollegium. Riksarkivet Marieberg.
117 Arkiv: Kommerskollegium Huvudarkivet I. “Skrivelser från svenska (svensk-norska) konsuler, huvudserie”. 1730-
1832, Vol.8, Alger. Spridda år. Riksarkivet Marieberg.
118 Östlund, 191.
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handel står också att finna. 

I dokumenten rapporterar Logie om kapteners förfaranden och de råd han ger dem med avseende 

på händelser som ägt rum i regionen och vikten av att upprätthålla en god relation med Alger. 

Rapporter om det här ges i ett brev daterat till den 16 mars 1735. Denna skrivelse saknar titel, 

men på första sidan i dokumentet står förkortningen ”Cons. Logie” angiven i övre vänstra hörnet.

Bredvid står årtalet 1735. En datering på dokumentet och att det är Logie som har skrivit 

informationen i det bekräftas genom en angiven datering i slutet av skrivelsen som lyder ”Alger 

d:16 Mars 1735. George Logie”.119 

George Logie var en skotsk handelsman som verkade i Sverige och besatt stora kunskaper om 

handeln i Medelhavet.120 Logie var konsul i Alger 1730-1758.121 Logie hade i sitt arbete som 

handelsman omfattande kunskaper om handeln i Medelhavet och förhållanden för den på plats. 

Hans kunskaper om diplomatin, de politiska och handelsekonomiska förhållandena och 

relationerna mellan stater verksamma i Medelhavet får bedömas vara goda i sammanhanget. 

En del av Logies dokument fokuserar på stora händelser, exempelvis skeppskapningar eller 

stundande farsoter eller hotet om dem. Rapporter om skeppskapningar ges bland annat i ett brev 

namngivet ”Transfunt av Consuln George Logies Bref till Kongl. Cancellie & Commercie 

Collegierne af 8 Juni 1743”, där Logie i detalj redogör för en kapning av ett franskt skepp.122 123 

Logies brev är i form av rapporter, en viss skriftform i vilken skriftliga sammanställningar 

angående olika ämnen görs. 

Materialet har en titel, en förteckning, tydliga dateringar och behandlar saker av relevans och 

betydelse för mitt ämne. Att rapporten är ett sammandrag indikerar att den som står bakom 

informationen återberättar information om kapningen utifrån Logies ord. Ställd mot det att 

breven är skrivna till Kommerskollegium kan det tänkas att den som ligger bakom källan styrdes 

av denna institution och vad den ansåg var viktigt att veta. 

119 George Logies brev till Kommerskollegium, Alger 16 mars 1735, s.1-2.
120 Östlund, 125.
121 Östlund,191.
122 En transfunt är en sorts sammanställning., min anm.
123 Transfunt av Consuln Logies bref till Kongl. Cancellie & Commercie Collegierne af 8 Juni 1743, s.2-3, Arkiv: 

Kommerskollegium Huvudarkivet I. “Skrivelser från svenska (svensk-norska) konsuler, huvudserie”, 1730-1758, 
Vol.8, Alger. Spridda år. Riksarkivet Marieberg.
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Denna skrivelse bygger troligen på andra källor. Dessa källor är av allt att döma Logies 

originalrapporter. Det att rapporten är i form av en sammanställning tyder på att Logie har skrivit 

originalrapporten, men att någon annan kan tänkas ha utformat sammanställningen. Titeln 

”Transfunt av Consuln George Logies Bref” vittnar om detta. 

Ett ting som stärker resonemanget att källan och dess innehåll skulle vara skrivet av en annan 

individ är att Logies namnteckning inte står angiven i slutet av dokumentet.124 Originalrapporten 

finns inte med bland skrivelserna125. Detta gör det svårt att kontrollera dess trovärdighet som 

källa. Påverkan det här har på materialet är att informationens trovärdighet minskar av den 

anledningen att det är svårt att kontrollera källan till informationen.

I egenskap av konsul var Logie nära händelserna i Alger och i Medelhavet. Belägg för det här 

finns i dokumentet ”Consuln Logies bref till Cancellie & Commercie Collegierne dat: algier 28 

November 1743” där Logie rapporterar om hotet om en farsot.126 Han anger även att Dejen i 

Alger, Paschan i Tripoli och Beyen i Tunis har informerats om läget, att det råder karantän och att

Logie framfört råd som getts till kaptener med anledning av situationen som uppstått. Vidare, har 

Logie hört sig för om passagerares och sjömäns hälsa ombord, hur inspektioner av skepp företogs

samt om läget i området kring Medelhavet från olika kaptener.127 

Med avseende på Logies roll som konsul kan det tänkas rimligt att han var nära händelserna i den

meningen att han var på plats och verksam i Alger som i Medelhavet. Logie har enligt utsago 

hört sig för om läget i området kring Medelhavet hos olika kaptener för att söka bilda sig en 

uppfattning om hotets omfattning. Det går att kontrollera vilka källor Logie använt sig av när han

författat sina skrivelser, något som underlättar för läsaren att avgöra källans identifikation. Att 

materialet har skrivits av Logie framgår tydligt. Materialet går att datera. Autenticiteten i 

dokumenten kan verifieras. Inom ramarna för äkthetskriteriet bedömer jag att materialet är äkta, 

inte ett falsarium. 

124 Transfunt av Consuln Logies bref till Kongl. Cancellie & Commercie Collegierne af 8 Juni 1743, s.8.
125Konsul George Logies skrivelser till Kommerskollegium. Kommerskollegium Huvudarkivet I. Serie “Skrivelser 

från svenska (svensk-norska) konsuler, huvudserie”.1730-1758, vol. 8, Alger. Spridda år. Riksarkivet Marieberg.
126 Consuln Logies Bref till Cancellie & Commercie Collegierne algier 28 November 1743, s.1-2, Arkiv: 

Kommerskollegium Huvudarkivet I. “Skrivelser från svenska (svensk-norska) konsuler, huvudserie”, 1730-1758, 
Vol.8, Alger. Spridda år. Riksarkivet Marieberg.

127 Consuln Logies Bref till Cancellie & Commercie Collegierne algier 28 November 1743, s.7-12. 

50



I skrivelserna framgår det tillika att Logie, i egenskap av svensk konsul i Alger, har en tendens att

förmedla information rörande länder och stater, relationer mellan dem och det rådande politiska 

läget i Medelhavet som i Alger i första hand. Det politiska och diplomatiska klimatet rådande i 

Medelhavet i tiden har lämnat sin prägel på dokumenten. Med hänsyn till Logies roll som konsul,

representerande Sverige i Alger, kan det också tänkas att Logie inte prioriterat information 

rörande den handelsinriktade diplomatin i Medelhavet i någon större utsträckning. 

Skrivelserna har tillkommit i syftet att förmedla information. Med hänsyn till detta syfte är de 

berättande källor. Inom ramarna för samtidskriteriet, som anger att ju närmare i tid en källa ligger 

det den behandlar desto mer pålitlig anses den vara, bedömer jag att tiden för dokumentationen av

rapporterna ligger nära det de behandlar. I Logies brev förekommer inte skildringar om islam, 

utan de är i form av rapporter. Han skrev dem till sina överordnade på Kommerskollegium, med 

anledning av vilket det kan tänkas att ting rörande politiken, diplomatin, handeln och 

handelsförhållandena som andra stater verksamma i regionen och deras förfaranden var av 

primärt intresse för Logie att rapportera om. Detta utgör en tendens i materialet. 

Skrivelserna är pålitliga i det avseendet att de troligen kommer så nära det historiska 

sammanhanget och kontexten som är möjligt genom tolkning och teoretiska perspektiv. Samtidigt

är de uppkomna i en specifik historisk kontext där såväl staters politiska och handelsekonomiska 

ambitioner som intressen har satt sin prägel på dokumenten i deras tillkomstsituation och kontext.

Tillika har den som författat skrivelserna lagt sina perspektiv och värderingar i dokumenten och 

deras innehåll. I samband med den källkritiska analysen har det inte i skrivelserna framkommit 

differentierande perspektiv utan de reproducerar och återger varandras perspektiv och innehåll, 

något som ökar trovärdigheten hos dem som källor. 

Samtidigt tycks ett internt beroende av källor förekomma i materialet vilket potentiellt kan ge 

upphov till såväl reproduktion av perspektiv som att information rörande exempelvis religion 

eller små aktörer som handelsmän i sin egen rätt uteblir. Risken för en reproduktion av perspektiv

bedömer jag vara liten då rapporterna är skrivna vid olika tidpunkter i den politiska och 

handelsinriktade kontexten i Medelhavet. Med tendenserna i materialet och att informationen i 

det var riktad till Kommerskollegium i åtanke bedömer jag att Logies skrivelser är av vikt för 

mina studier och ger mig information av värde utifrån uppsatsens övergripande problematik och 

syfte. De kan ge information om små och intermediära aktörer som handelsmän och kaptener 
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verksamma i den politiska och handelsinriktade diplomatin som bedrevs i Medelhavet. 

6.2.2 Fallet Graman 

I ett brev till Kommerskollegium daterat den 16 mars 1735 ger Logie information om att när en 

kapten Graman var klar för avfärd, kontaktade Dejen, den lokala härskaren i Alger, Logie och 

angav att han skulle låta kapten Graman gå på Smyrna, och att han arbetat för att hålla Dejen, vid

gott humör.128129 Vidare framhåller konsuln att ett uppskov med en gåvolast till Alger, ombord ett 

holländskt fartyg, är av vikt att det kommer fram och att låta kapten Graman gå i land i 

Marseilles hamn för att där invänta besked från Logie. En vädjan om tålamod från alla parter 

framhålls av Logie. Avslutningsvis, anger Logie att han inväntar kapten Wardlaw i Alexandria, då

skeppet är destinerat till Stockholm.130

I brevet till Kommerskollegium den 16 mars 1735 ger Logie information om att kapten Graman 

är klar för avfärd, att Dejen kontaktade Logie och de order han ålagde Logie att utföra, att låta 

Graman gå på Smyrna: ”När Capten Graman var segelfärdig, skakade Dejen nästen mig och 

obligerade mig att låta honom gå på Smyrna, till att föra hit hwad som är bärgat af de för någon 

tid sedan den förgångne Fartyg, hwilken Dejens begiäran jag nödsakats efterkomma på det jag 

måtte hålla honom wid god min.”131 

Logie förmedlar information avsedd till Kommerskollegium om dejens agerande i samband med 

den handel som bedrevs i Medelhavet. Utifrån Logies beskrivning om dennes agerande i relation 

till handeln i regionen framgår en interetnisk relation mellan staterna Sverige och Alger med 

fundament i handel och diplomati. Handel utgjorde det medel med vilket politik fördes. Den part 

som kontrollerar handelsvillkoren har makt och diplomati var viktigt för att upprätthålla fred och 

stabilitet mellan stater. 

Stabilitet och fred skapade förutsättningar för handel och bedrivandet av den. Med hänsyn till 

Logies ord kan det tänkas att handelsmännen möjligen agerade i sammanhang och kontexter av 

en internationell art skapade av stora aktörer (stater), i relationer mellan dem som i diplomatin på

plats. Relationerna mellan stater verksamma i regionen var grundade i diplomati och handel med 

128 Smyrna var en handelsstad i Osmanska riket., min anm.
129 Dejen var den lokala härskaren i Alger., min anm.
130 George Logies brev till Kommerskollegium, Alger 16 mars 1735, s.1-2. 
131 George Logies brev till Kommerskollegium, Alger 16 mars 1735, s.1.
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anledning av vilket det kan tänkas att intermediära aktörer möjligen hade en indirekt roll i 

diplomatin.

Logie fortsätter med att ge information om att han med anledning av det som hänt det holländska

skeppet destinerat till Caradsow uppmanar att inte att vänta med att lämna över presenter och om 

att såvida inte något hinder ligger i vägen, är det viktigt att låta kapten Graman gå i land i 

Marseilles hamn för att där leverera Logies bref: 

” J anseende till hwad som händt det holländska skieppet som war destineradt till Caradsow haw

jag, till att förekomma alt widare uppskof med Presenternes öfwerlämnande, efter ingen annan 

lägenhet gifwer funnit nödigt att låta Capitaine Graman sätta i land wid Marseille, att där 

aflewerera detta mitt bref.132 

Logie förmedlar information till Kommerskollegium om de åtgärder som bör vidtas för att hålla 

Dejen vid gott humör och att de bör genomföras genast. Innan Logie förmedlar informationen till

sina överordnade i sitt brev har han försäkrat sig om att ingen skada kommer att uppstå genom att

han förmedlar informationen via bud, kapten Graman. Logie skriver att upprätthållandet av 

stabilitet i relationerna länder emellan var av yttersta vikt i samband med och i den diplomatiska 

och handelsekonomiska kontexten i Medelhavet och staterna verksamma i den. Han betonar även

vikten av att upprätthålla goda relationer med lokala auktoriteter genom, för Sveriges del, att 

överlämna gåvor. Relationerna mellan stater hade sitt fundament i handel och diplomati med 

anledning av vilket det kan tänkas att små aktörer hade en roll att spela i diplomatin. 

6.2.3 Fallet Wardlaw

I brevet daterat 16 mars 1735 skriver Logie att han väntar in kapten Wardlaw i Alexandria då 

skeppet är destinerat till Stockholm: ”Jag wäntar kapten Wardlaw ifrån Alexandria då han direkte

Kommer att gå härifrån på Stockholm.”133

Logie skriver att han inväntar kapten Wardlaw och hans skepp destinerat till Stockholm med 

vilket Logie kan åka med. Med hänsyn till Logies ord framgår att det förmodligen rör som en 

resa i tjänsten för Logie med avseende på dennes konsulsämbete. Den intermediära aktören blir 

132 George Logies brev till Kommerskollegium, Alger 16 mars 1735, s.1-2.
133 George Logies brev till Kommerskollegium, Alger 16 mars 1735, s.2.
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här något av en bifigur i sammanhanget, beaktande de sammanhang och kontexter av en 

internationell art de verkade i som var genererade och uppkomna av stora aktörer i form av stater

verksamma i regionen och deras intressen och behov som i relation till aktörerna i frontlinjen för 

diplomatin, konsulerna. 

Som nämnts i bakgrundskapitlet gjordes försök till kontakter mellan Sverige och 

Osmanska riket redan under 1600-talet.134  Östlund framhåller att hot om kapningar av 

europeiska skepp av Barbareskstaterna utgjorde en politisk fråga redan under 1600-talet.135 Jag 

kommer att behandla hotet om kapningar och processen med fredsfördrag utifrån min studie och 

dess perspektiv. 

I den politik Sverige bedrev mot de nordafrikanska staterna utgjorde handelshusägarna med 

ekonomiska intressen i regionen, såsom den tyske köpmannen Paulus Lochner, huvudaktörerna. 

Åtgärder mot de fartyg från Barbareskstaterna i form av tillstånd att med en galliot kapa dessa 

skepp avslogs med hänsyn till de pågående diplomatiska förhandlingarna med staterna ifråga. 

Det holländska fredsfördraget med Alger som slöts 1726 var av stor vikt för Sveriges ansats att 

åter söka fred med Alger. Fördraget som tidigare slutits med Holland blev inaktuellt i och med 

Hollands fredsfördrag med Alger, och det skydd svenska handelsfartyg tidigare fått av 

holländska konvojer inte längre utgjorde ett alternativ. På politisk nivå gav fredsfördraget 

upphov till misstänksamhet hos det svenska riksrådet, då man misstänkte att fredsfördraget 

ämnade urholka svensk sjöfart och dess ställning.136

Östlund poängterar att detta utgör ett exempel på konkurrensen som förekom och rådde mellan 

europeiska sjömakter och den komplexitet som förekom mellan de europeiska staterna och 

muslimska länder och riken. Östlund poängterar vidare att handeln i Nordsjön, till följd av 

situationen ifråga, löpte risk att drabbas av plundring och kapningar från algeriska kaparflottor. 

Upprättandet av fredsfördrag med Barbareskstaterna var en process av en komplicerad art i 

vilken olika europeiska intressen förekom.137

Utformanden av fredsfördrag godtogs inte heller av korsarerna då en fred skulle utgöra ett hot 

mot deras uppehälle. Fredsfördragen med europeiska länder var till gagn för staterna ifråga, då de

gav inkomster och innebar tillgång till krigsmateriel som byggmateriel till fartyg. Att det bland 

134 Det Osmanska riket är idag Turkiet. Det Osmanska riket grundades 1299 och upphörde i praktiken att existera 
1923.,min anm.

135 Östlund, 102-123.
136 Östlund, 123-124.
137 Östlund, 123-124.
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europeiska länder inte fanns önskemål om handelsutbyte och att möjligheterna att bedriva handel

med de nordafrikanska staterna var små gjorde att kapningar och tributbetalningar utgjorde den 

primära näringsgrenen i regionen.138 

Mottagandet av fredsfördraget mellan Alger och Nederländerna präglades av skepsis från båda 

håll. De styrande i Nordafrika anade att andra europeiska länder, bland annat Sverige, skulle 

innefattas i fredsfördraget och att dessa länder, under seglats, bar nederländska pass. Antalet 

skepp att plundra skulle minska till följd av det här.  Att fördraget och processen kring det 

innefattade vapen utgjorde en problematik för  Nederländerna. Den algeriska sjömakten skulle 

stärkas genom fördraget.139 

Följden av fredsfördragen blev att Nordafrikas militära styrka utökades. Den politiska ledningen 

i Sverige var av ståndpunkten att förhållandena till Nederländerna och England var av särskild 

vikt och relevans för svensk sjöfart i Medelhavet. Det diskuterades alternativ för ett upprättande 

av ett system för konvojer och budgeteringar för försäkringskostnader och beräkningar av 

kostnader för årliga tributbetalningar till Alger i Sekreta utskottet.140

Ett beslut av ett fredsfördrag med Alger som, sett till sjömakt, utgjorde den farligaste och 

mäktigaste av Barbareskstaterna, var, sett till säkerhet och kostnader, mest befogat. Kapten Logie

föreslogs av utskottet som förhandlare eftersom att han redan verkat på plats och studerat 

området. Tripoli och Tunis, sett till sjömakt, ansåg man vara ett obetydligt hot och fred med 

dessa stater kunde slutas närhelst. Vidare, brukade de båda staterna ifråga följa Alger i sak. 

Utskottet tog kontakt med familjen Busnach, en handelsfamilj i Alger med gott renommé. Syftet 

var att undersöka möjligheterna till att sluta fred med Alger. Frågan om traktatet och upprättandet

av det avhandlades i Kanslikollegium, men då frågan, sett till status, var av en specifik art kom 

den att handläggas av riksrådet.141

En förhandlingsprocess rörande fördraget mellan Sverige och Alger följde därefter.

George Logie som var en skotsk handelsman verksam i Sverige med goda kunskaper och 

kännedom om handeln som bedrevs i Medelhavet, tilldelades uppdraget som fredsförhandlare. 

Vidare, hade Logie kontakt med några affärsmän som hade planer på att etablera verksamheter 

138 Östlund, 123-124.
139 Östlund, 124-125.
140 Östlund, 124-125.
141 Östlund, 125.
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inom manufaktur- och sjöfartsnäringarna och därmed ett intresse för att fred med Alger och de 

andra nordafrikanska länderna rådde. Jean von Utfall, en holländare, utnämndes till det officiella 

sändebudet för Sverige och i oktober 1727 for han till Alger från Sverige.142 

De båda, Logie och Utfall, hade mottagit instruktioner från riksrådet om att de, så långt det gick, 

skulle hålla uppdraget dolt för andra stater. Under resan hade de båda skyddad identitet, namnen 

för vilka von Utfall använde sig av i brevväxlingen med Kommerskollegium.  En sekreterare och

eventuellt en tolk ingick i gruppen av ombud. Östlund understryker att namnet på tolken inte 

anges av Krëuger eller Ekegård, men framhåller att von Utfall anger hans namn. Krëuger uppger 

att tolken var en fransk dragoman. Logie inledde de diplomatiska förhandlingarna med dejen i 

Alger. I brev till von Utfall berättar Logie om privata middagar han haft med dejen och om 

dejens krav och önskemål.143

Förhandlingarna med Alger och de utforskanden av området som gjorts före beslutet om ett 

fredsfördrag uppmärksammades av andra europeiska konsuler i området. Fördraget ratificerades 

1 april 1729. Dejen delgav det svenska sändebudet att fredsfördraget skulle breddas med Tripoli 

och Tunis och att fri handel skulle garanteras. Rapporter om relationen mellan Alger och Sverige 

och gåvoutbytena mellan dem förmedlades av konsuler från andra länder på plats i Alger.144

I förhandlingar för etablerandet av relationer med andra länder och riken förekommer intressen. 

Säkerhet utgjorde en förutsättning för etablerandet som bedrivande av handel i Medelhavet och 

diplomati rör primärt upprätthållandet av maktbalansen i ett område.

I det litterära materialet fastställs stora aktörer, stater, och aktörer i frontlinjen för de politiska 

och handelsinriktade relationer som bedrevs i Medelhavet såsom konsulerna i första hand. I det 

framgår dessutom information om handelsmän, kaptener och handelsfamiljer delaktiga i 

samband med och i förhandlingarna och diplomatin mellan stater. Med hänsyn till informationen 

kan det tänkas att intermediära aktörer hade en tänkbar roll i förhandlingarna och diplomatin som

fördes mellan stater. Utifrån detta blir min slutsats att kaptener i egenskap av intermediära 

aktörer möjligen agerade och verkade i en på handel och diplomati uppbyggd kontext, genererad 

av stater verksamma i Medelhavet och relationerna mellan dem.

142 Östlund, 125-127.
143 Östlund, 125-127.
144 Östlund, 127.
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6.2.4  Utvecklingen av handelsmännens roll efter fredsfördragen 

I detta avsnitt kommer jag att söka utröna fredsfördragens betydelse för handeln och 

upprätthållandet av stabilitet och säkerhet mellan stater. Såväl fredsfördragen som den säkerhet 

och stabilitet de gav upphov till var centrala för handeln och handelskontakterna som för 

bedrivandet och upprätthållandet av dem båda. I samband med det här kommer jag även att söka 

utröna hur handelsmännens roll och funktion utvecklades efter Sveriges fredsfördrag med de fyra

Barbareskstaterna Tunis, Tripoli, kejsardömet Marocko och Alger hade slutits och hur 

utvecklingen lämnar sin prägel på de historiska dokumenten och deras innehåll.

Svensk handel och sjöfart hade bedrivits i norra Europa under flera sekler. Svenska sjömän och 

handelsmän hade kännedom om den institutionella miljön och om förhållandena för sjöfart i den 

aktuella regionen. Ifråga om Medelhavet, ett område de hade närmat sig och gått in i under den 

senare delen av 1600-talet, var läget, sett till kännedom om området ifråga, ett annat. Den 

institutionella miljön som rådde i Medelhavet, i vilken sjöfart och handel bedrevs på plats, 

skiljde sig från den institutionella miljön i norra Europa. Det var en miljö med grund i en 

historisk utveckling som sträckte sig tillbaka till antiken som en miljö präglad av osäkerhet, i 

såväl relationer med lokala makthavare och auktoriteter som på havet i sig.145  

Konsulatsystemet utgjorde en del i denna institutionella miljö och systemet hade en juridisk, 

handelsinriktad och, delvis, diplomatisk roll och funktion. Konsulaten var ursprungligen 

tribunaler, bestående av representanter i form av köpmän, antingen utländska eller lokala,  

företrädande lokala makthavare och auktoriteter. Konsulat, i denna utformning, förekom så tidigt

som under 1200-talet.

Konsulaten ifråga löste konflikter i samband med maritim handel. Konflikter mellan köpmän och

auktoriteter, konflikter mellan köpmän och deras anställda, exempelvis sjömän, eller konflikter 

köpmän emellan. Köpmännen valde konsuler på plats i de olika hamnarna och konsulerna 

representerade dem och deras intressen i hamnarna ifråga. Till följd av att köpmannasamhällena i

och kring Medelhavet var av internationell art var ett stort antal konsuler utlänningar. I konflikter

med lokala makthavare och auktoriteter representerade de på det sättet sina hemstaters och deras 

medborgares intressen som handelsintressen.146

145 Müller, 76.
146 Müller, 76.
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Handeln som bedrevs i Medelhavet var beroende av fred och stabilitet mellan länder och stater 

för att fungera. Representation i form av konsulat och konsuler för stater och deras medborgare 

på plats i olika stater och regioner var av vikt för att upprätthålla stabiliteten ifråga.

I brevet Transfunt av Consuln Logies bref till Kongl. Cancellie & Commercie Collegierne af 8 

juni 1743 omnämns kaptener på flera sidor i dokumentet.147  I brevet förmedlas information om 

tributbetalningar till Dejen, om en kapning av ett franskt fartyg, och att skeppet, besättningen och

lasten tagits som pris som information om förhandlingsprocessen för att få dem frisläppta.148 Om 

de blev frisläppta eller inte framgår inte i brevet.

Avslutningsvis förmedlas information om fredsförhandlingarna med Tripoli och situationen kring

dem, och att man såg på dem med ett mått av tillförsikt.149 

I transfunten av Logies brev daterat 8 juni 1743 förmedlas information om en kapning av ett 

franskt fartyg och korsarer: ”Den franske Capitainen trodde, som han sielf säger, den Algieriska 

Peratherren wara af Salée, med hwilken ort framskrida därkring Frankrike har krig och därför i 

stället att bärsa upp Seglen och skiuta ut jullen samt, som den Algieriske Perätherren påstod, 

losade han på honom några stycken, som woro laddade med små stenar och Spiknaglar, gaf 

jemwäl Eld med Mosqulteriet på Turkanen, som de säja, och sårade åtskillige af dem, hwarutaf 

Capitainen på Piratfare Fartyget blef så retad och förbittrad, att han gaf befallning, det Franska 

Skieppet – strax skulle fiendteligen angripas, säjandes: att fransoserna hade brutit freden. När 

Turkanen stego om Bord på det franska fartyget blef des Capitaine af dem ganska farligen sårad, 

Chief Mate eller Secund Capitainen ihiälslagen, och åtskillige af Båtsfolket quäste. Skieppe 

giorde de till prise”.150

Logie skriver om hotet av kapningar från de nordafrikanska staterna. Hot och faror begränsade 

möjligheter för små aktörer att verka och agera i den roll de spelade i den internationella kontext 

som de stora aktörerna utgjorde. I samband med kapningar togs kaptener, besättningar och last 

som pris och om de överlevde kapningarna, riskerade dem att säljas som slavar. Intermediära 

aktörer saknade kapacitet att på egen hand rå om sin egen säkerhet, de var beroende av att de 

större aktörerna gav skydd och stabilitet åt dem. Ett perspektiv på handel som av en kollektiv art 

147 En transfunt är en sorts sammanställning, min anm.
148 Transfunt av Consuln Logies bref till Kongl. Cansli & Commercie Collegierne af 8 Juni 1743, s.1-7, Arkiv: 

Kommerskollegium Huvudarkivet I. “Skrivelser från svenska (svensk-norska) konsuler, huvudserie”. 1730-1758, 
Vol.8, Alger. Spridda år. Riksarkivet Marieberg.

149 Transfunt av Consuln Logies bref till Kongl. Cansli & Commercie Collegierne af 8 Juni 1743, s.6-7.
150 Transfunt av Consuln Logies bref till Kongl. Cansli & Commercie Collegierne af 8 Juni 1743, s.2-3.
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och handelsmän som ett kollektiv kan tänkas ge upphov till att små och intermediära aktörer och 

deras roll och funktion i den politiska och handelsinriktade diplomatin rådande i Medelhavet 

överskuggades.                                       

Svensk sjöfart i Medelhavet erhöll den säkerhet den var i behov för att kunna verka i området 

genom fredsfördragen med Barbareskstaterna. Svenska skepp beviljades en fördel genom 

fredsfördragen ifråga, de utgjorde en motvikt till deras tillkortakommanden. Sverige hade liten 

erfarenhet och expertis av att bedriva sjöfart över långa avstånd i sydländska vatten. 

Vidare, låg Sverige i norra Europa, vilket innebar ett avstånd till de viktiga marknaderna i 

Europa som Medelhavet. Sverige var dessutom begränsat säsongsmässigt till följd av klimatet. 

Danmark utgjorde Sveriges främsta konkurrent bland stater som bedrev handel i Medelhavet. 

Danmarks fredsfördrag med Barbareskstaterna upprättades senare än de svenska. Fredsfördraget 

mellan Danmark och Alger upprättades 1746.151 

Säkerhet var en förutsättning för etablerandet och bedrivandet av svensk sjöfart i Medelhavet. 

Diplomati var viktigt och betydelsefullt för att upprätthålla fred och stabilitet mellan staterna i 

det område staterna var verksamma i. Fördelar gentemot andra stater och konkurrenter i samband

med handel kan bli betydelsefullt med hänsyn till upprättandet av den.

Som omnämnts i bakgrundskapitlet skedde och sköttes förhandlingarna med Barbareskstaterna 

utanför de diplomatiska förhandlingarna och spelet mellan Sverige, Ryssland och Osmanska 

riket med egna politiska villkor. Det svenska fredsfördraget med Alger och processen kring det 

och de fördrag som fungerade som grund för dess utformning har behandlats i kapitlet Bakgrund 

(2). Vilken betydelse och innebörd fick fredsfördraget med Alger för svensk sjöfart?

Müller framhåller att två delar i det fördrag med Alger Sverige upprättade är av särskilt intresse, 

systemet med algeriska pass och konsulatväsendet. Fördraget beviljade Sverige möjligheten att 

utse en konsul i Alger. Detta bildade upptakten till konsulatväsendet i Nordafrika, en 

förutsättning för svensk sjöfart i Medelhavet och etablerandet av den. Konsulaten i Nordafrika 

skiljde sig från konsulaten i övriga regioner och områden, då konsulaten och konsulerna på plats 

i Nordafrika primärt hade en diplomatisk roll och funktion.152  

151 Müller, 60.
152 Müller, 59.
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När det kom till de algeriska sjöpassen, angav fördraget att korsarerna hade befogenhet att stanna

och undersöka svenska fartyg och att det var svenskarnas skyldighet att bekräfta skeppets 

nationalitet med ett algeriskt sjöpass. Kommerskollegium var den myndighet som hade 

befogenhet att utfärda passen och varje pass gällde för en resa.153 Andra stater verksamma i 

Medelhavet framhöll, officiellt, inga större protester mot Sverige och dess fredsfördrag med 

Alger. Den holländske konsuln meddelade de styrande i hemlandet om de diplomatiska steg 

Sverige tagit i Alger, men ingrep inte. Den franske konsuln bistod Jean von Utfall i samband med

fördragsförhandlingarna.154

George Logie vars arbete varit avgörande i samband med förhandlingarna med Alger utnämndes 

till förste svenske konsul i Alger. Efter fredsförhandlingarna med Alger, följde förhandlingar med

de båda Barbareskstaterna Tunis och Tripoli. Fredsförhandlingarna och de villkor som 

upprättades i fördragen med de båda ovannämnda staterna följde det mönster och utformning 

som fördraget i Alger hade. Fördraget med Tunis undertecknades i december 1736 och i Tripoli 

15 april 1741 respektive. Fredsfördraget med den sista av de fyra Barbareskstaterna, kejsardömet

Marocko, undertecknades först tjugo år senare och var det i särklass dyraste fredsfördraget med 

en totalsumma på 350 000 riksdaler.155 Som en jämförelse kostade de tre övriga fredsfördragen 

125,500 riksdaler totalt.156

Hur förändrades situationen och förhållandena för små och intermediära aktörer, som 

handelsmännen, efter det att fredsavtalen med Barbareskstaterna var slutna?

I Consuln Logies bref till Canslie och Commerscollegierne daterat Algier den 28 november 1743

förmedlar Logie information om skepp som satts i karantän, att Dejen i Alger, Beyen i Tunis och 

Paschan i Tripoli informerats om situationen och att alla skepp som går på Levanten måste 

genomgå karantänen.Vidare, ger Logie rapporter om frågor och råd han ställt till kaptenerna på 

olika skepp, och om skepps färder i området och råd och order till kaptener, exempelvis råd till 

en kapten om vad som skulle göras om eventuella passagerare fanns ombord. Brevets avslutande 

del rör rapporter om karantänen, rapporter om lastleveranser av skepp från Brehmen, att han 

inväntar några kaptener och sin paketbåt som skall ankomma och lastas av.157

153 Müller, 59.
154 Müller, 59-60.
155 De fyra Barbareskstaterna var Alger, Tunis, Tripoli och kejsardömet Marocko., min anm.
156 Müller, 60.
157 Consuln Logies bref till Canslie & Commercie Collegierne, daterat Alger den 28 november 1743, s.1-18.
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I Consuln Logies bref till Canslie & Commercie Collegierne daterat den 28 november 1743 

informerar Logie om åtgärderna som vidtogs för att söka förhindra spridning av sjukdom: 

”Om Capitainen förklarade, att alt skieps folket och alla passagerarne woro wid god hälsa och att

ingen af dem warit siuk eller dödt under resan, befalte de honom att gå ombord och kolla skieps 

folket jemte passagerarne uppå däcket, då en Ämbetsmän af Sundhets Collegio for ut till udden 

och lade med sin båt ett litet stycke ifrån skippet ; Lät sedan alla gå ifrån den ena änden af 

skippet til den andra och anteknade dem. Efter 3 dagar for han tilbakans tag åter igien deras 

antal; fant han då att ingen af dem war siuk eller opasslig fik Captainen tillstånd att föra --- 

Sundhets bevis til en wiss art, som til den ändan war utsedd, och därstädes aflemna det samma in

i en järntång upp ändan af en lång stake, då det räktas med ---.158

Logie skriver om en inspektion ombord ett skepp med anledning att det råder karantän. Utifrån 

Logies ord framgår en handelsstruktur i vilken små och intermediära aktörer stod under staterna 

verksamma i Medelhavet och deras kontroll. Kontroll över handeln innebar makt och inkomst åt 

stora aktörer. Med hänsyn till Logies ord kan det tänkas att små aktörer och deras roll i den 

handelsinriktade och politiska diplomatin möjligen utvecklades på plats efter fredsavtalen med 

Barbareskstaterna av det skälet att det blev mer gynnsamt för dem att agera eftersom 

säkerhetsläget förbättrades och medförde högre stabilitet efter det att dem var slutna. 

Dokumentationen tycks byta vinkling efter att fredsfördragen slutits med de enskilda staterna 

ifråga, Alger, Tripoli, Tunis och kejsardömet Marocko. Före fredsfördragens godkännande 

handlar en majoritet av dokumenten om oroselement och etableringsproblemen, däribland hotet 

från kapare. Efter fredsavtalens godkännande övergår en majoritet av dokumenten till att handla 

om handelsmännens primäruppgift, såsom tullförhandlingar och handelstraktat. De rör tillika 

frågan om att hindra att farliga sjukdomar sprids via handelsskeppen och ger upphov till farsoter, 

som kan ha en potentiellt negativ inverkan på handeln och handelsflödet.

 

Efter det att fredsfördragen med Barbareskstaterna hade slutits, ökade den svenska långväga 

handeln. Ökningen gällde framförallt fraktsjöfarten som bedrevs mellan hamnarna i Medelhavet. 

Östlund framhåller Müllers resonemang om att den svenska neutraliteten utgjorde en fördel i 

miljön ifråga, i den meningen att svenska fartyg kunde segla under skydd av en neutral flagg. Det

medförde lägre försäkringskostnader, ett faktum som gav upphov till att svenska fartyg blev 

158 Consuln Logies bref till Canslie & Commercie Collegierne, daterat Alger den 28 november 1743, s.11.
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lönsamma i samband med och för frakt.159 

Östlund framhåller den brittiske konsuln på Maltas förfrågan till Rönling i Tunis om att låta sina 

skepp färdas under svensk flagg som exempel på svenska fartyg och deras lönsamhet för frakt. 

Rönling mötte inte förfrågan, då risken för att besättningen skulle tas för att vara från Hamburg 

och, med anledning av det, utgöra en måltavla för korsarer. Överenskommelser om att få bruka 

svenska skepp för frakt började att göras, handelsmän kunde hyra svenska fartyg för att frakta 

varor mellan olika hamnar i och kring Medelhavet, exempelvis Tripoli och Livorno.160 

Den svenska skeppstrafiken var av en betydande art. 1739-1748 seglade 146 skepp per år 

destinerade på Sydeuropa. Östlund poängterar att det svenska konsulatsystemet bidrog till att en 

svensk-osmansk frakthandel etablerades. Konsuler som representerade andra europeiska stater 

uppmärksammade handeln ifråga. Rapporter om att turkiska soldater transporterades till Alger 

från Alexandria eller Smyrna gavs från Frankrikes konsulat i Alger mellan åren 1746-1750. 

Rapporter om att muslimska pilgrimer och slavar från Konstantinopel transporterades på svenska

skepp avlades också kontinuerligt.161 

Med hänsyn till informationen i det litterära materialet framgår en utveckling av handel och 

sjöfart i Medelhavet å Sveriges vägnar efter fredsfördragen med Barbareskstaterna.  

Utifrån informationen kan det tänkas att intermediära aktörer och deras roll i den diplomati som 

fördes på plats av den anledningen utvecklades och att det, möjligen, blev mer gynnsamt att 

verka efter att man slutit fördragen med dessa stater. 

Situationen och förhållandena för små och intermediära aktörer såsom handelsmännen efter 

fördragen kan tänkas ha förändrats då säkerheten för svenska skepp, sjöfart och handel i 

Medelhavet upprättades genom fördragen ifråga. 

En utveckling av handel å Sveriges vägnar är möjlig att utläsa ur dokumentationen efter  

fredsfördragen med de enskilda staterna, Alger, Tripoli, Tunis och kejsardömet Marocko. En syn 

på handelsmän som ett kollektiv och handel som ett kollektivt fenomen i det litterära materialet 

kan möjligen ligga till grund för hur situationen och förhållandena för små och intermediära 

aktörer, i form av och sett till olika grupper av handelsmän, efter det att fredsavtalen var 

slutförda beskuggas. 

159 Östlund, 197.
160 Östlund, 197.
161 Östlund, 197.
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7. Konklusion

I uppsatsens inledande kapitel ställdes tre frågor vars svar av vilka studien skulle försöka 

utforska maktrelationer mellan Sverige och Alger i ett underifrånperspektiv och även utifrån den 

information som jag kunnat få fram ur mitt material. Vidare finns det många olika sätt att hantera

informationen på.  

Nedanför redovisas de observationer som har uppmärksammats i relation till denna studie:

I samband med denna studie går det att säga något om små och intermediära aktörer som en 

grupp. Det går även att säga något om de generella ekonomiska och diplomatiska förhållanden i 

Medelhavet under perioden relationerna mellan Alger och Sverige uppkom och upprätthölls. Det 

går även att utröna hur utvecklingen av handel och sjöfart skedde under den period då Sverige 

genomförde en handelsexpansion in i Medelhavet. 

Det går även att, i förlängningen, utröna utvecklingen av handel och sjöfart som ägde rum i 

samband med fredsfördragen som Sverige slöt med de enskilda Barbareskstaterna. 

Undersökningen har gett indikationer på att en syn på handelsmän som ett kollektiv och handel 

som ett kollektivt fenomen möjligen kan ligga till grund för att hur situationen och förhållandena

för små och intermediära aktörer sett till olika grupper av handelsmän ändrades efter det att 

fredsavtalen var slutförda överskuggas i det litterära materialet. 

De teoretiska utgångspunkterna driver ämnet framåt i den mening att dess information kan ge 

någon form av relevans och indikationer på de små och intermediära aktörerna och deras 

agerande. Dels så drivs aktörer av deras funktion, dels av deras användningsområde. Dessa 

aktörer kan även vara personer som man inte använt sig av tidigare inom en vetenskaplig kontext

i någon större utsträckning. Aktörernas roll drivs av såväl ekonomiska som politiska förhållanden

ur en specifik kontext och utifrån de kan man då få fram information om deras betydelse. 

I pilotstudien har jag studerat två fall med små och intermediära aktörer verksamma i den 

handelsinriktade och politiska diplomatin som bedrevs i Medelhavet, fallet Graman och fallet 

Wardlaw. I dokumenten framgår en interetnisk relation mellan staterna Alger och Sverige 

grundad i handel och diplomati. Handel var det medel med vilket politik bedrevs. Fred och 

stabilitet gav upphov till förutsättningar för handel och idkandet av den. Med anledning av att 
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relationerna mellan stater var grundade i diplomati och handel kan det tänkas att små och 

intermediära aktörer hade en roll, direkt eller indirekt, att spela i diplomatin. I enstaka fall blir 

den intermediära aktören något av en bifigur i materialet i relation till aktörerna i frontlinjen för 

diplomatin, konsulerna, och stora aktörer som stater och deras behov och intressen i de kontexter

och sammanhang som var Medelhavet och den politiska och handelsinriktade diplomati som 

bedrevs på plats. 

En potentiell utveckling av den politiska och handelsinriktade diplomatin på plats efter det att 

fredsavtalen med Alger, Tunis, Tripoli och kejsardömet Marocko slutits kan tänkas då det blev 

mer fördelaktigt för små och intermediära aktörer att agera och verka då högre stabilitet 

genererades och säkerhetsläget förbättrades. Dokumentationen förefaller byta vinkling efter det 

att fredsfördragen slutits med staterna ifråga. Före fredsfördragens godkännande rör flertalet 

dokument etableringsproblemen för handel och oroselement som hotet från kapare. Efter 

godkännandet av fredsavtalen handlar en majoritet av dokumenten om handelsmännens 

primäruppgift såsom handelstraktat och tullförhandlingar samt frågor som kan få negativa 

konsekvenser för handelsflödet och handeln. Förändringar i förhållanden och situationen för små

och intermediära aktörer kan tänkas ha ägt rum av skäl att genom fredsfördragen etablerades 

säkerheten för svenska skepp och handelsverksamhet i Medelhavet.

Studien har även visat att det går att studera små aktörer som handelsmän och deras utrymme att 

agera i en internationell kontext genererad och uppkommen av större aktörer (stater) som ett 

kollektiv. Många gånger omnämns handelsmännen i första hand indirekt i samband med de 

handelsförhållanden som diplomatin och politiken genererade. Före fredsavtalen nämns och 

behandlas handelsmännen och de problem handeln och etablerandet av den hade. Efter 

fredsavtalen hade ingåtts behandlas och fastställs handelsmännens primära uppgift. Det kan 

också tolkas som att de problem som fanns före fredsavtalen löstes eller blev av en mindre 

allvarlig art, då dokumentationen är mer fokuserad på handelsmännens primärsyfte istället för 

etableringsproblemen före fredsavtalen. 

I samband med denna studie kan ett perspektiv på handelsmän som ett kollektiv och handel som 

ett kollektivt fenomen möjligen ligga till grund för att detaljinformation om deras handlande inte 

framkommer ur den forskning som hittills har bedrivits på området. Med detta som utgångspunkt

blir resultatet jag kommit fram till att det går att utröna handelsmännen som kollektiv samt deras 

relevans och funktion. Utifrån det här drar jag slutsatsen att mer forskning med fokus på den lilla
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människan är i behov. Den enskilde handelsmannen förblir i de flesta fall anonym. I den 

internationella kontext som de stora aktörerna gav upphov till, i en internationell kontext där en 

politisk och handelsinriktad diplomati rådde och bedrevs går den lilla människan än en gång 

förlorad till historiens giganter. 

Med hänsyn till resonemanget och perspektivet där handel definieras som ett kollektivt fenomen 

och handelsmän definieras och ses som ett kollektiv, blir min slutsats att det inte går att säga 

något av djupare vikt och relevans om hur situationen och förhållandena förändrades för enskilda

små och intermediära aktörer utifrån det material som min studie har lokaliserat. Materialet 

behandlar dem som grupp, inget annat, varken före eller efter det att fredsfördragen med 

Barbareskstaterna var slutna.  Då liksom nu så homogeniseras begreppet handel till att olika 

delar klumpas samman och detaljinformation går förlorad. Bland annat går vi miste om 

situationen de enskilda handelsmännen ställdes inför i samband med den diplomati som bedrevs i

maktrelationerna mellan Alger och Sverige. Utifrån de källor jag hittat och tagit till mig, konsul 

Georg Logies skrivelser till Kommerskollegium och litteraturen på området, blir min slutsats att 

det bara går att behandla små och intermediära aktörer som kollektiv. 

Utifrån det material jag använt och haft möjlighet att studera så finns det ingen vidare förklaring 

mer än de slutsatser jag dragit. I samband med och i tolkningsarbetet var det ibland svårt att 

utvinna relevant information ur materialet och därmed blir det svårare att komma fram till några 

direkta resultat. Jag inte har kunnat ta del av allt det grundmaterial som finns att tillgå och av 

denna anledning har min undersökning setts som ett litet underlag för det jag egentligen ville få 

fram. I relation till forskningsläget visar studien på behovet av att utveckla och bredda 

perspektiven för att kunna belysa den lilla människan och hens plats, roll och funktion i den 

kontext vi kallar historia om vi skall lyckas få en djupare, mer utvecklad bild av den enskilda 

människan i historien. 

Ekegård påvisar åldrade ståndpunkter och åsiktsgrunder i sitt verk, något som med hänsyn till 

publiceringsålder 1924, inte är förvånande. För att definiera åldrade ståndpunkter och 

åsiktsgrunder i historieskrivningssammanhang närmare, så har trenden tidigare varit att 

värderingar där bara nyckelfigurer och nyckelhändelser, mer utvecklat stora epokbildande 

händelser som till exempel krig och revolutioner samt de stora namn som drev på dessa, 

värderats i historieskrivningen. Baksidan av det här är att den lilla enskilda människan och dess 

vardag anses som ointressant i forskningssammanhang och därför inte blir omnämnd i 
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historieskrivningen. Det förhållningssättet ger ingen fullskalig syn och skildring av historien, 

utan en väldigt selektiv och bombastisk syn, där vissa element och individer är privilegierade.  

Müller vidareutvecklar Ekegårds forskning genom att inkludera en globalhistorisk kontext. 

Ekegårds fokus är Medelhavshandeln, medan Müller inkluderar även den atlantiska världen. 

I Saltets pris. Svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet studerar Östlund svenska 

slavar i Nordafrika, aktörer i fångenskap. Östlunds forskning hör till den kulturhistoriska 

forskningsgrenen, där andra frågor såsom individen och föreställningsvärldar är i fokus. I detta 

möjliggörs en perspektivutveckling. Ett exempel på en metod att utveckla Östlunds perspektiv 

skulle kunna vara att inkludera ett genusperspektiv och lyfta fram kvinnornas roll i den politiska 

och handelsinriktade diplomatin. Östlund nämner att kvinnor spelade en viktig roll när de skrev 

till kungen och bad om hjälp för att få hem sina söner eller män.162 Mer utvecklat leder det här till

att produktionen av kunskap kring dessa aktörer och deras roll och funktion i den politiska och 

handelsinriktade diplomatin i Medelhavet utvecklas. Dessa aktörer kan även vara mer generella, 

det vill säga alla människor är aktörer på olika sätt i olika sammanhang. 

Ekegård har i förhållande till Östlund som i sin bok studerar den lilla människan i kampen 

mellan stater och imperier ur ett världsligt perspektiv, partiska tendenser i sin avhandling 

eftersom han behandlar och utforskar stater i första hand. Det blir tydligt eftersom fokus ligger 

på de relationer stater hade med varandra i tidigmodern tid inom utrikespolitik, handel och 

diplomati som bedrevs i Medelhavet. I studiet av utrikespolitiken, handeln och diplomatin 

behandlar Ekegård främst konsulernas roll och funktion i sammanhanget. Han har ett brett urval 

av källor. Han använder sig av arkivhandlingar och äldre litteratur från 1600-, 1700- och 1800-

talet samt litteratur och avhandlingar skrivna i samtid med sin egen avhandling.163 

Källorna återspeglar den tid avhandlingen är skriven i och Ekegård är ett barn av sin tid präglad 

av den kunskapsprioritering gällande handelspolitik och världsomfattande relationer i hans 

samtid. Den lilla människans perspektiv var ointressant det var auktoriteternas perspektiv av 

intresse och då är det dessa perspektiv som lyfts fram. Med hänsyn till den ämneskunskap som 

rådde vid tiden för avhandlingen, kan det tänkas att Ekegård, medvetet eller omedvetet, valt bort 

källor som behandlar aktörer som sjömän, kaptener och handelsmän och deras roll och funktion 

på plats. Ur dagens perspektiv blir det en urvalsbrist men rådande samtid och kunskapsnivå samt 

162 Östlund,83-84.
163 Ekegård, xiii-xxviii.

66



samhällsvärderingar påverkar alltid forskaren i sin forskning. Avhandlingen har trots denna 

påverkan ett informationsvärde i det att den ger information om hur handelspolitiken såg ut och 

bedrevs i början av den period jag skall studera. 

En av de mest aktuella källor jag haft tillgång till är utgiven 2004. Källan har ett högt  

informationsvärde för mitt arbete med tanke på den problematik jag utformat, boken kan bidra 

med information om konsulatväsendets och sjöfartens struktur, uppbyggnad och arbetssätt samt 

hur konsulatväsendet agerade genom de enskilda konsulerna. I boken finns även information om 

konsulernas representativa arbete hur de framförde Sveriges politik, ambitioner och intressen.  

Boken bidrar med information om konsulatväsendets och sjöfartens struktur, uppbyggnad och 

arbetssätt i Medelhavet. Boken ger också information om hur konsulatväsendet agerade och 

verkade genom de enskilda konsulerna på plats. Hur de framförde Sveriges politik, ambitioner 

och intressen. Nya rön om fångar i Medelhavet har tillkommit sedan dess. Östlunds bok Saltets 

pris utgör ett sådant exempel på litteratur som belyser fångar i Medelhavet ur ett annat 

perspektiv och som tar hänsyn till Sverige, en mindre stat verksam i Medelhavet.

Östlund studerar den lilla människans strävan att överleva i en tid där det råder en ständig 

maktkamp mellan stater och en allmän omvärldsorientering gör entré. Kombinationen staternas 

maktkamp med den lilla människans perspektiv fångar människornas roll i det dåvarande 

strukturella perspektivet. Dessa är lättare att lyfta fram och synliggöra med hjälp av historiska 

dokument. Han behandlar även den komplexa förhandlingsprocess Sverige bedrev i Nordafrika i 

syfte att upprätthålla handelskontakterna med de nordafrikanska staterna och fredsförhandlingar 

dessa krävde, vilket lyfter fram de spänningar som rådde. 

I litteraturen målas Öst upp som den elake, den man behövde hålla sig väl med för att få en 

fungerande handel och sjöfart. Med utgångspunkt i min formulerade problematik kan Östlunds 

bok vara behjälplig i mitt arbete. Den ger information om den politiska och handelsinriktade 

diplomati som bedrevs i Medelhavet och om Sveriges kontakter och relationer med Nordafrika 

under 1700-talet. Boken ger även information om de aktörer som levde och verkade i den 

internationella kontext som rådde i Medelhavet. Boken utgör även den en av de yngsta källor jag 

haft tillgång till, eftersom den är utgiven 2014. I boken anger Östlund de källor han använt sig av

vilka det går att kontrollera och få reda på var Östlund hämtat in sin information. Hans urval av 
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källor är omfattande från 1600-tal till nutid vilket minskar möjligheterna till att källorna skulle 

vara interns beroende av varandra.

Samtlig litteratur jag använt mig av är skriven av auktoriteter inom området, var och en av dem 

tillför kunskaper som är till nytta för mitt arbete. De har genom sina studier, kunskaper och 

publikationer skapat sig ett högt anseende inom de akademiska kretsarna. Ekegård och Muller 

har bägge en doktorsgrad inom området och representerar var och en sin tidsanda.164165  Östlund 

står för den färskaste forskningen, han arbetar som lektor och forskare och är kanske den som 

varit mest produktiv. Utöver sin avhandling, har han publicerat en mängd artiklar som skildrar 

kulturmöten, reseskildringar, slaveri och kolonialism.166 De flesta källor förhåller sig neutrala, 

undantag Ekegård som har partiska tendenser i ämnet i det att han i sin avhandling i första hand 

behandlar och utforskar stater. 

I sitt skrivande intar de en forskarroll och använder sig av källor som har relevans för de 

ämnesområde de skriver om. Var och en av dem är också noga med att ange källor genom noter 

och referenser vilket gör det enkelt för läsaren att kontrollera äktheten och vid behov 

reproduceras. De verkar alla för kunskapsproduktion och kunskapsspridning.

De använder alla sig av vedertagna vetenskapliga arbetssätt genom användandet av noter och 

referenser som gör det lätt för läsaren att kontrollera deras källor och upprepa deras forskning. 

Deras alster är publicerade av olika förlag som i sin tur granskat alstren innan publicering. 

Självklart kan respektive granskning innan publicering färgas av en tänkbar jargong som är 

allmänt rådande inom respektive institution eller förlag. Jag har dock inte märkt av påtaglig 

partiskhet hos författarna eller förlagen. De vill alla försäkra sig om att den informations- och 

kunskapsspridning de ägnar sig åt är genuin. Det publicerade materialet vänder sig till en bildad 

allmänhet och människor med specialkunskaper inom området. Jag bedömer att vart och ett av 

det publicerade materialet är av vikt för mina studier och ger mig information av värde. 

I litteraturen jag använder mig av går ett paradigmskifte att urskilja i bruket av teorier som 

författarnas implementering och användande av dem i deras respektive studier. Som nämnts ovan

har Ekegård partiska tendenser ämnet i det att han behandlar och utforskar stater i första hand. 

Strukturperspektivet, angivande att strukturen sätter tonen för och styr aktörens möjligheter att 

164 Ekegård,”Titelblad”.
165 Müller,  “Acta Universitatis Upsaliensis”
166 Östlund, ”Omslag”.
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agera inom en specifik kontext, framgår här.167 Hos Müller förekommer och implementeras 

strukturperspektivet i dennes undersökning i den meningen att han studerar staters representanter

på plats, konsuler.168 De utgör aktörer i frontlinjen för diplomatin. Aktörperspektivet framgår, 

men det är i första hand ”maktens aktörer” eller ”aktörer i frontlinjen”169. Östlund söker med 

utgångspunkt i den lilla människan (ett underifrånperspektiv) kombinera aktör-struktur-

perspektiven och applicera dem på sina respektive ämnen.170

Begreppet auktoritet hos Ekegård en väldigt auktoritär definition, do one's bidding.171 Müller å 

sin sida brukar inte begreppet auktoritet i någon större utsträckning då han i sin undersökning 

närmar sig litteraturen och sitt material med ett neoinstitutionellt synsätt.172 Auktoritet som 

begrepp såsom det definieras av Arendt och Furedi besitts och behärskas primärt av aktörer med 

makt och på maktpositioner.173 Hos Östlund är begreppet auktoritet ett inslag i (makt)relationerna

mellan stater som i samband med aktörer och deras relationer och förbindelser med stater, som 

handelsmän eller som aktörer i fångenskap (slavar).174

Det teoretiska perspektivet islam som kulturellt fenomen brukas och implementeras av Ekegård i

dennes undersökning som att Barbareskstaterna och dess folk utgör ”den andre”.175

Hos Müller förefaller begreppet ifråga brukas och implementeras i utrönandet av konsulerna och 

deras relationer, överläggningar och förhandlingar med regionala auktoriteter och makthavare i 

första hand.176 Hos Östlund utgör perspektivet ifråga ett ting som västerlänningar (kristna) på alla

nivåer och i många avseenden var tvungna att hantera i samband med och i relationerna med 

muslimer, även slavar (aktörer i fångenskap).177 

Metoderna och teorierna har i studien använts för att avtolka och analysera det källmaterial jag 

använt mig av, konsul Georg Logies skrivelser till Kommerskollegium och deras innehåll som 

litteraturen och den tidigare forskningen på området. Utifrån de dokument jag har analyserat har 

jag konstaterat att föregenskaper och förförståelse har en viktig mening och tillämpning i 

167 Ekegård, iv.
168 Müller, 20.
169 Müller, 20..
170 Östlund, 14.
171 Ekegård, iv.
172 Müller, 20.
173 Se avsnitt 5.2. ”Begreppet auktoritet” under kapitlet ”Teori”.
174 Östlund, 14-15.
175 Ekegård, iv.
176 Müller, 20.
177 Östlund, 14-15.
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samband med och i tolkningen av historiska dokument, då de dokument jag har använt mig av är 

något som tolkas individuellt av varje enskild person. 

Lauritz Weibulls metod för källkritisk analys har i studien brukats för att få fram den information

som jag behöver för att dels kunna vara källkritisk och dels använda mina egna reflektioner. 

Syftet med metoden och teorin i arbetet är att vara källkritisk, använda självreflektioner och vara 

realistisk då materialet jag har använt mig av är sammankopplat med övriga metoder och teorier. 

De teoretiska perspektiven har i studien brukats för att få fram uppslag om intermediära aktörer 

och deras roll och funktion ur materialet i vilket information om länders och staters förfaranden 

och nyckelpersoner som konsuler primärt framgår. I samband med och i arbetet att tolka material

har teorierna haft en avgörande roll i det att de har tillfört den informationen mitt arbete fordrade 

för att utvinna ledtrådar om små aktörer. Aktör-struktur-teorin i arbetet har använts för att få fram

information om hur handeln och handelsmännen fungerade och verkade i den specifika 

strukturen upprättad och rådande i Medelhavet under den period jag har valt att studera.Teorierna

har även brukats för hur de politiska och ekonomiska perspektiven användes i syfte att påvisa hur

allting en gång inleddes och utvecklades. 

Hur skulle man med avseende på forskning kunna anknyta till min pilotstudie? En komparativ 

studie med andra europeiska länders källtexter utgör en möjlig väg framåt. Detta genom att utöka

källäget till att in källtexter från andra europeiska länder och deras arkiv samt granska den 

akademiska historiografin skriven i andra länder. Min uppsats, i form av en pilotstudie, skulle 

fungera som en utgångspunkt i det att den utgör en ansats till en studie av ett ämne, ett 

källmaterial och ett historiografiskt material. 

En annan infallsvinkel kan även vara en historiografisk jämförelse mellan olika europeiska 

länder, deras handelsvanor och deras historieskrivning om handeln i Medelhavet. Läggs andra 

perspektiv på historieskrivningen an i andra länder på området ifråga än i svensk 

historieforskning? En annan möjlig väg att fortsätta forskningen på är en globalhistorisk 

jämförelse mellan länder i regioner och världsdelar och maktrelationerna mellan dem.  

70



8. Epilog 

Denna studie kan bidra och upplysa om ett flertal kontributioner till den historiska 

dokumentationen om relationerna mellan Sverige och Barbareskstaterna med fokus på de mindre

aktörerna. Ett av bidragen med undersökningen är insikten av behovet av mer forskning på 

relationerna mellan Sverige och Barbareskstaterna utifrån handelsmännen, de intermediära 

aktörernas roll och funktion. Ett bedrivande av forskning underifrån i samhället, ett 

rotperspektiv, ger möjlighet till insikter och kunskap om samhällen och kontexter genom den lilla

enskilda människan och hens agerande och verksamhet i dem i egenskap av rollen som aktör. 

Med hänseende på frågeställningar och syfte kan detta kopplas samman med ett mötande av 

behovet ifråga. 

Ett annat bidrag är att studien kan påvisa en påtaglig utveckling för handelsmännen och handeln 

mellan Sverige och Barbareskstaterna. Fredsavtalen banade vägen för att handeln skulle 

utvecklas och det finns det tydliga indikationer på. Denna undersökning har inte tittat på 

mängden handel utan på omständigheter och förhållanden kring handel och för handelsmännen 

såsom i politiken och i de sociala förhållandena. I relation till frågeställningar och syfte kan detta

relateras till det spelrum som de hade i den kontexten som de internationella relationerna mellan 

Sverige och Barbareskstaterna genererade. Denna undersökning har bara skrapat på ytan på detta

ämne och mycket mer återstår att uppdaga. 
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Bilagor

Bilaga 1  

Dokument ur konsul Georg Logies skrivelser till Kommerskollegium          

Bild 1. Dokument ur konsul Georg Logies skrivelser till Kommerskollegium där uppgifterna är 
ringa sett till information och innehåll. George Logies brev till Kommerskollegium, daterat 
Alger 21 november 1734, s.1, Arkiv: Kommerskollegium Huvudarkivet I. ”Skrivelser från 
svenska (svensk-norska) konsuler, huvudserie”. 1730-1758, Vol.8, Alger. Spridda år. Riksarkivet 
Marieberg. Författarens fotografi.
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Bild 2. Dokument ur konsul Georg Logies skrivelser till Kommerskollegium i vilket uppgifterna 
är ringa sett till information och innehåll. George Logies brev till Kommerskollegium, daterat 
Alger 21 november 1734, s.2, Arkiv: Kommerskollegium Huvudarkivet I. ”Skrivelser från 
svenska (svensk-norska) konsuler, huvudserie”. 1730-1758, Vol.8, Alger. Spridda år. Riksarkivet 
Marieberg. Författarens fotografi.
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Bild 3. Dokument ur konsul Georg Logies skrivelser till Kommerskollegium i vilket 
uppgifterna är ringa sett till information och innehåll. George Logies brev till 
Kommerskollegium, daterat Alger 21 november 1734, s.3, Arkiv: Kommerskollegium 
Huvudarkivet I. ”Skrivelser från svenska (svensk-norska) konsuler, huvudserie”. 1730-1758, 
Vol.8, Alger. Spridda år. Riksarkivet Marieberg. Författarens fotografi. 
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Bild 4. Dokument ur konsul Georg Logies skrivelser till Kommerskollegium i vilket uppgifterna 
är ringa sett till information och innehåll. George Logies brev till. Kommerskollegium daterat 
Alger 21 november 1734 s.4, Arkiv: Kommerskollegium Huvudarkivet I. ”Skrivelser från 
(svenska (svensk-norska) konsuler, huvudserie”. 1730-1758, Vol. 8, Alger. Spridda år. 
Riksarkivet Marieberg. Författarens fotografi.
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Bild 5. Dokument ur konsul Georg Logies skrivelser som är svårläst och svårt att tolka. Brev till 
Kommerskollegium daterat 25 september 1735, s.1, Arkiv: Kommerskollegium Huvudarkivet I. 
”Skrivelser från svenska (svensk-norska) konsuler, huvudserie”. 1730-1758. Vol.8, Alger. 
Spridda år. Riksarkivet Marieberg. Författarens fotografi. 
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Bild 6. Dokument ur konsul Georg Logies skrivelser till Kommerskollegium som är svårläst och 
svårt att tolka. Brev till Kommerskollegium daterat 25 september 1735, s.2, Arkiv: 
Kommerskollegium Huvudarkivet I. ”Skrivelser från svenska (svensk-norska) konsuler, 
huvudserie”. 1730-1758. Vol.8. Alger Spridda år. Riksarkivet Marieberg. Författarens fotografi.
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Bild 7. Dokument ur konsul Georg Logies skrivelser till Kommerskollegium som är svårläst och 
svårt att tolka. Brev till Kommerskollegium daterat 25 september 1735, s.3, Arkiv: 
Kommerskollegium Huvudarkivet I. ”Skrivelser från svenska (svensk-norska) konsuler, 
huvudserie”. 1730-1758. Vol.8, Alger. Spridda år. Riksarkivet Marieberg. Författarens fotografi.
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