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Abstract 

 

The purpose of this study was to investigate the alleged pirate attack on the chinese merchans 

ship Kim Seng Cheong in the summer of 1871 outside of Penang through a systematic criticism 

of the available sources. The other purpose was to apply a securitization theory on the action of 

the colonial actors and their handling of the Selangor Incident. The source material that forms 

the basis of this study is a parliamentary paper covering the alleged pirate attack as well as the 

following Selangor Incident. The paper is based on correspondence between Brittish officals 

and also 2 newspapper articles. Digitalized newspapers not included in the paper was also used 

in this study. To investigate the actions that the colonial actors used this study have taken 

support in the theory’s of securitization and peripheral imperialism. The main result this study 

found was that colonial actors successfully managed to securitized and convince their audience 

of the necessity of their actions. The main result that was found through the systematic criticism 

of the available sources, pointed out the inconsistencies found in the available sources as well 

highlighting the shortcomings in how the case and the documents where handle by the Brittish. 
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Inledning 
 

Det finns gott om konspirationer kring betydelsefulla händelser genom historien, 

Tonkinbuktintermezzor 1964 och Gleiwitzincidenten 1939 är två exempel. Dessa ska bland 

annat använts som ursäkter för att öka sin nations deltagande i en konflikt eller starta en helt ny 

sådan är två exempel av dem. Sommaren 1871 så kom en påstådd piratattack i Malackasundet 

att leda till att brittiska trupper och slagskepp gick in och bombarderade staden Selangor, som 

var en del av en suverän nation med samma namn, vilket kom att kallas Selangor incidenten. 

Vad som gör den påstådda attacken intressant är oklarheterna runt attacken men även de 

intressen och motiv som aktörerna hade som reagerade på den påstådda attacken. Kan det finnas 

en konspiration bakom denna? 

 

Forskning om sjöröveri i Sydostasien på 1800-talet är inte ett nytt forskningsområde inom den 

akademiska världen. På 60-talet kom bland annat ett flertal verk ut som fokuserade på sjöröveri 

och brittisk inflytande på Malackahalvön.1 Under de senaste 60 åren har andra studier utförts 

kring samma händelser. För denna studien är det just den påstådda piratattacken på det kinesiska 

handelsfartyget Kim Seng Cheong och Selangor incidenten som ska undersökas. Tidigare 

studier har haft olika perspektiv i sin analys gällande den påstådda piratattacken och Selangor 

incidenten, och även uppfattningen om sanningshalten i den påstådda piratattacken har 

förändrats. Detta leder till det syfte som studien har.  

 

Syfte 

 
Uppsatsens syfte är att belysa den förändrande uppfattningen som finns kring den påstådda 

piratattacken på Kim Seng Cheong. Uppsatsen ämnar också till att bidra med ny kunskap kring 

den påstådda piratattacken. Utöver detta har den för avsikt att också bidra med en ökad 

förståelse av britternas inblandning och deras tillvägagångssätt i det koloniala sammanhanget. 

 
1Se Northcote Parkinson, C. British Intervention in Malay 1867- 1877.Singapore: University of 

Malaya Press. 1960.  

Cowan, C. D. Nineteenth-Century Malaya- The Origins of British Political Control. London: Oxford 

University Press. 1961. 



Philip Gustafsson  2HI33E 

2 
 

Avslutningsvis ämnar jag bidra till diskussionen om forskningen om de koloniala arkiven samt 

källornas karaktär och trovärdighet. 

  

Forskningsfrågor 

Denna studie har tre olika forskningsfrågor som den ämnar till att besvara. Den första 

forskningsfrågan kommer besvaras genom att källkritiskt granska den påstådda piratattacken 

på det kinesiska handelsfartyget Kim Seng Cheong som ska ha hänt i samband med att skeppet 

lämnade Penang den 14 juni 1871.  

De andra två forskningsfrågorna är att applicera säkerhetsteorier för att förklara de koloniala 

aktörernas agerande i efterföljden av piratattacken och Selangor incidenten. Dessa 

forskningsuppgifter leder till följande forskningsfrågor: 

 

1. Vilken bild av det troliga händelseförloppet framträder genom en systematisk källkritisk 

genomgång av det tillgängliga källmaterialet? 

2. Hur användes incidenten av centrala aktörer i den brittiska kolonin? 

3. Vad hade de centrala aktörerna för motiv för att agera? 

 

Utifrån dessa tre olika forskningsfrågor har jag tillsammans med min handledare kommit fram 

till tre olika hypoteser som jag förhåller mig till:  

 

1. Den påstådda attacken hände, detta är den dominerande tanken bland historiker som har 

undersökt Selangor incidenten. 

2. Den påstådda attacken är fabricerad. Denna hypotes grundar sig i ett flertal faktorer, då 

det fanns en önskan hos en del aktörer att ändra den brittiska policyn mot inhemska 

stater. Ett flertal sammanträffande sker lägligt och passande för att driva aktörernas 

önskan framåt. 

3. Aktörerna visste inte vad som hände, men såg chansen att använda sig av piratattacken 

som motiv för att driva fram en förändring. 
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Vad jag ämnar göra i denna studien är att undersöka dessa hypoteser. Genom att kritiskt granska 

källmaterialet som finns för den påstådda piratattacken kan jag antingen bekräfta eller falsifiera 

var och en av mina hypoteser utifrån det källmaterial jag har tillgång till.       

 

Bakgrund 
 

Den brittiska handelsplatsen och senare kolonin Singapore grundades 1819 på den sydligaste 

udden av Malackahalvön. Singapore tillsammans med de andra brittiska bosättningarna på 

Malackahalvön, Malacca, Penang och Province Wellesley, kom 1826 att organiseras till en 

gemensam administrativ enhet som kom att kallas Straits Settlements. Straits Settlements låg 

under India Office kontroll fram till 1867 då de överfördes till Colonial Office i London. Straits 

Settlements kom att bli basen för expansionen av brittisk inflytande över halvön från och med 

1874.2  Innan 1874 ska den brittiska regeringen inte haft någon uttalad önskan att expandera 

sitt inflytande på Malackahalvön utöver det som de redan hade. Att skydda existerande intressen 

utan att direkt involvera sig var den dominanta policyn från britterna under större delen av 1800-

talet. Men denna policy kom dock att gång på gång utmanas av inflytelserika handelsmän och 

politiker på plats, vars önskan var en utökad brittisk kontroll för att säkra handeln.3 

 

Straits Settlements regeringen kom att lägga stort fokus på att eliminera sjöröveri. Då inhemska 

malajiska aristokrater ofta sponsrade lokalt sjöröveri för en del av bytet, så kom egentligen det 

första större genombrottet i kampen mot sjöröveri när britterna lyckades övertala aristokraterna 

att hjälpa dem förebygga sjöröveriet. I slutet av 1860-talet fick dock sjöröveriet ett nytt 

uppsving med ökade pirataktiviteter på norra Malackahalvön.4 Européernas attacker på 

“piraterna” innebar att man omedelbart besköt och förföljde inhemska fartyg som man 

misstänkte för sjöröveri samt förstörelse av bosättningar man misstänkte var för pirater.5 

 
2 Watson Andaya, Barbara & Andaya, Leonard Y. A History of Malaysia. London: Palgrave. 2017, 

125 

3 Ibid, 125. 

4 Eklöf Amirell, Stefan. Pirates of Empire - Colonisation and Maritime Violence in Southeast Asia. 

Cambridge University Press, 2019. 123. 

5 Watson Andaya & Andaya 2017, 140. 
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Malajer var dock inte de enda aktiva piraterna på Malackahalvön under 1800-talet. I samband 

med Taipingupproret i Kina på 1850-talet så ökade migrationen bland kineser till 

Malackahalvön. Detta kom att leda till ökat kinesiskt sjöröveri i Sydkinesiska sjön, som redan 

hade börjat sprida sig till Malackasundet under 1840-talet.6 

 

Malajiska konflikter 

Under 1800-talet uppstod det ett flertal konflikter i de olika inhemska staterna på 

Malackahalvön. Konflikter över territorium eller tronföljd var utbrett under denna perioden. I 

delarna av Malackahalvön där det fanns stora mängde tenn var det en pågående kamp om 

kontroll över gruvorna inom aristokratin. De långa konflikterna ledde till att aristokrater införde 

tullstationer längs med floderna, vilka skulle fungera som blockader av handeln med syfte att 

öka sin inkomst. Dessa blockader kom att påverka Malaccas ekonomi som var beroende av 

tennhandeln längs med dessa floder. Guvernören i Singapore skickade 1857 en expedition vars 

uppgift var att förstöra dessa tullstationerna, men effekterna var bara temporära.7   

 

Tidigare i historien hade aristokrater och lokala ledare ofta sökt hjälp hos andra makter, både 

kolonialmakter och andra lokala makter. Denna möjligheten fanns inte i samma utsträckning 

under 1800-talet. Eftersom britterna genom fördrag med både Nederländerna och Siam fått 

ökad kontroll över inflytandet på Malackahalvön så var dom i praktiken den enda utomstående 

makten som kunde stödja lokala ledare. Men både det Brittiska Ostindiska Kompaniet och den 

brittiska regeringen var starkt emot att involvera sig i malajiska konflikter.8 I samband med 

ökad migration av kineser till Malackahalvön så kom även organiserad kriminalitet och andra 

hemliga sällskap att etableras. Sällskapen var ofta rika då framgångsrika affärsmän ofta var 

medlemmar vilket innebar att det fanns starka band till den kinesiska affärsvärlden. Malajiska 

staternas möjlighet att kontrollera dessa sällskap minskade i samband med ökningen av 

kinesiska immigranter. Tidigare hade sällskapen erkänt och underkastat sig den makt som 

sultanen hade men detta följdes ej när antalet och makten bland de kinesiska sällskapen hade 

 
6 Eklöf Amirell, 2019, 113. 

7 Watson Andaya & Andaya 2017, 155. 

8 Ibid, 153. 
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ökat.9 Dessa sällskap var ofta bittra fiender med varandra10 och de konkurrerade även med 

lokala malajiska ledare för kontroll över utvinningen av tenn och vattendrag, vilket bidrog till 

instabiliteten.11 

 

Selangor 

Selangor ska enligt C. Northcote Parkinson varit i ett tillstånd av inbördeskrig sedan 1825.12 

Under perioden 1825–58 så hade staten Selangor delats upp i fem mindre territorier, som lokala 

aristokrater var de facto ledare över, situationen i dessa var inte bra. 1859 blev Abdul Samad 

blev sultan av Selangor. Parkinson menar att Sultanen hade ingen direkt kontroll över 

aristokraterna. Aristokraterna var i krig med varandra och andra ledare uppmuntrade till 

sjöröveri.13 Mellan åren 1867 och 1873 pågick det förödande konflikter som kom att göra stor 

skada för Selangor, såsom förstörelsen av tenngruvor samt avbefolkning av dess största 

jordbruksdistrikt.14 Kinesiska sällskap och lokala aristokrater hade fejder om rätten till land 

eller vattendrag, men även över kineser som arbetade i gruvor ägda av malajiska aristokrater.15 

 

Kim Seng Cheong och Selangor incidenten 

I början av mars 1871 så reste den dåvarande guvernören för Strait Settlements, Sir Harry Ord 

till England och ersattes av Överste Anson som tillförordnad guvernör under Ords frånvaro. 

Parkinson menar att detta inte var något negativt i allmänhetens ögon då han var populär 

bland befolkningen samt ska ha haft bättre koll på befolkningens önskan än vad Colonial 

Office hade.16 En av Ansons första aktioner som tillförordnad guvernör var att utnämna en 

kommitté vars uppgift var att utvärdera brittiska relationer med de inhemska staterna på 

 
9 Ibid, 151. 

10 Ibid, 154. 

11 Gullick, J.M. A History of Selangor 1766 - 1939. 2. Uppl. Selangor: Academe Art & Printing 

Services Sdn. Bhd. 2004, 62. 

12 Parkinson 160, 42. 

13 Ibid, 42. 

14 Gullick 2004, 57. 

15 Ibid, 62. 

16 Parkinson 1960, 46-47. 
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Malackahalvön. I kommitténs rapport ska det uttryckt åsikten att det bör finnas en aktiv 

kontakt mellan ett politiskt ombud och staterna där all korrespondens mellan britterna och 

staterna bör gås igenom. Anson ska ha hållit med om deras förslag men han ska även ha 

uttryckt att möjligheterna för att implementera sådant system ej fanns för tillfället på grund av 

de tillstånden som de inhemska staterna befanns sig i. 17 

 

Den 14 juni 1871 ska det kinesiska handelsfartyget “Kim Seng Cheong” lämnat Penang för att 

segla mot Laroot, en resa som skulle ha tagit runt en och en halv dag. Efter en vecka började 

ett rykte cirkulera om att skeppet hade attackerats av pirater som skulle gått ombord skeppet 

som passagerare i samband med att det lämnade hamnen. Piraterna påståtts ha mördat 

besättningen och passagerarna (34 män, kvinnor och barn).18 Efter att skeppets ägare meddelade 

Arthur Birch, tillförordnade guvernören av Penang, att skeppet saknades skickades en av ägarna 

till Singapore med ett brev till Anson, för att informera om den påstådda piratattacken. I 

samband med att ägaren seglade till Singapore ska han ha sett sitt skepp då han kände igen det 

på sitt nya vita segel. Efter att ha blivit informerad gav Anson order till det brittiska skeppet 

Pluto att segla upp längs med kusten för att hitta skeppet.19  

 

I sökandet efter Kim Seng Cheong så kom britterna att hamna i skärmytsling med lokala 

malajiska aristokrater och deras följen. Detta genomgås mer detaljerat i den tidigare 

forskningen. Britternas beskjutning av malajiska fort och förstörelse av Selangor stad kom att 

kallas Selangor incidenten och ledde till att Sultanen Abdul Samad fick ge över en del av 

makten till sin svärson Tunku Kudin. Tunku Kudin var en malajisk aristokrat som hade brittisk 

utbildning och hade stöd från inflytelserika brittiska och kinesiska affärsmän i Straits 

Settlements.20 

 

 

 
17 Ibid, 47. 

18 Ibid, 48. 

19 Ibid, 48. 

20 Eklöf Amirell 2019, 129 – 130. 
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Tidigare forskning 
 

Detta kapitel kommer presentera tidigare forskning kring den påstådda piratattacken på Kim 

Seng Cheong, Selangor incidenten och dess påverkan på de inhemska staterna.  

 

Den brittiska historikern C. Northcote Parkinson skriver utförligt om både förutsättningarna 

och konsekvenserna av Selangor incidenten i sin bok British intervention in Malaya 1867–

1877. Parkinson menar att Anson fick möjlighet att agera mer kraftfult mot de inhemska 

staterna baserat på den påstådda piratattacken på Kim Seng Cheong, än att bara skapa en 

kommitté. Han för inte någon reflektion om attacken har hänt eller ej utan skriver att den 

“tydligen” hade ägt rum i juni.21 Parkinson anser att Birch och hans inflytande var betydande 

under Ansons tid som tillförordnad guvernör. Birch var den som ledde förhandlingarna med 

Sultanen och enligt Parkinson var han väl kvalificerad för detta.22 Han menar dock inte att Birch 

var den enda som hade påverkan på utgången och konsekvenserna av Selangor incidenten. 

Robinson, kapten över Rinaldo och medlem av Ansons kommitté, som bombade forten under 

Selangor incidenten, visade inte någon mildhet med sina aktioner i Selangor. Parkinson menar 

att Birch, som ansåg att man skulle ha en policy gentemot de inhemska staterna som var hård 

och bestämd, hade en möjlighet att skrämma Sultanen till en policy som skulle få guvernören 

Ansons samtycke.23  

Parkinson reflekterade inte i någon större utsträckning om att piratattacken kanske inte har ägt 

rum. Istället lägger han större fokus på betydelsen av aktörerna och dess inflytande i hur 

händelsen utvecklades till något större. Han menar att både Birch och Robinsons åsikter 

påverkade deras agerande i både Selangor incidenten samt den efterföljande utvecklingen där 

de ansåg att man var tvungen att agera hårt och bestämt gentemot de inhemska ledarna.  

 

 

C. D. Cowan för en kritisk diskussion om aktörernas agerande i sin bok Nineteenth Century 

 
21 Parkinson 1960, 47. 

22 Ibid, 54. 

23 Ibid, 54. 
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Malaya - The Origins of British Political. Cowan menar att incidenten är anmärkningsvärd på 

grund av hur ansvarslöst aktörerna på plats agerade.24 Denna incident tillsammans med de 

koloniala aktörernas aktioner ledde till en avvikelse i relationen till de inhemska staterna, en 

avvikelse som var i motsats till den etablerade policyn satt av den brittiska staten.25 Cowan 

menar att Ansons kontakter med Penangs affärsvärld var betydande i hans val att utnämna 

kommittén, med uppgift att utvärdera relationerna med de inhemska staterna. Anson ska ha 

motiverat denna kommitté som en reaktion på de skadliga effekterna på handeln som fanns i 

nuläget på grund av relationerna med dessa stater.  Han anser också att Anson var redo att 

använda sig av isolerade fall av sjöröveri som ursäkt för att agera mot de inhemska staterna. 26 

Cowan menar att pressen som britterna satte på sultanen om att tillsätta en person som de kunde 

lita på som ansvarig över Selangor området var ett klart fall av att ingripande i interna affärer 

av en inhemsk stat, detta var en överträdelse av Colonial Office policy. Ansons förfrågan 

stöddes av militär kraft, det vill säga ett klassiskt exempel av kanonbåtsdiplomati.  

 

Cowan uttrycker att han ej är säker på hur mycket av Birch agerande i förhandlingen med 

Sultanen var ett resultat av Ansons instruktioner eller ett eget initiativ, men han påpekar att 

Anson var mycket snabb med att stödja Birch agerande och ta del av berömmen när dess 

framgång var ett faktum.27 Dock lyfter Cowan fram att Anson kom att distansera sig från Birch 

agerande när Anson fick utstå kritik från ett öppet brev publicerat i London Times  (se Rubins 

text nedan för mer om detta). Anson menade att han bara hade agerat i en fråga om sjöröveri, 

inte en politisk fråga.28  Cowan anser att Birchs hanterande av förhandlingarna där sultanen 

tvingades utse Tunku för att styra området är av stor betydelse. Detta på grund av att Tunkus 

makt avgjordes av brittiska tjänstemän och inte sultanen.29 

 

 
24 Cowan 1961, 91. 

25 Ibid, 91. 

26 Ibid, 82 - 83. 

27 Ibid, 93. 

28 Ibid, 97. 

29 Ibid, 92. 
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J. de Vere Allen anser  i sin artikel The Colonial Office and the Malaya States, 1867-1873 att 

koloniala tjänstemän under 1860-talet inte agerande på samma sätt som tjänstemännen hemma 

i Storbritannien, där man var noga med att följa policys och regler upplevdes obenägna att ta 

egna initiativ.30 Han påstår även att den koloniala regeringen i Straits Settlements inte hade 

någon policy att följa.31 Vid sin utnämning som guvernör för Singapore 1867 ska Ord inte fått 

några instruktioner hur han skulle hantera relationerna med de Malajiska staterna. De Vere 

Allen menar att Colonial Office vid övertagandet från India Office inte tog över några policyer 

utan att de började på nytt.32 Ord ska dock fått instruktioner om att han inte fick förhandla med 

de inhemska staterna utan att först konsultera Colonial Office och bara vid tillfällen då kolonins 

säkerhet var hotad fick han överstiga sina befogenheter.33  De Vere Allen skriver även om 

Anson, hans agerande och Colonial Offices reaktion i samband med Selangor incidenten. 

Colonial Office ska inte haft något intresse gällande Selangors interna konflikter och 

accepterade hela incidenten som ett fall där Anson tilltagit direkta åtgärder för att upprätthålla 

kolonins säkerhet, då sjöröveri såg som ett hot mot kolonin och att kunna navigera säkert i 

Malackasundet.34 

 

Rättshistorikern Alfred P. Rubin har ett annat perspektiv på Selangor Incidenten i sin bok The 

law of piracy än vad forskarna presenterade ovan har. Rubin för dock ej någon reflektion 

gällande sanningshalten i den påstådda piratattacken. Men han lyfter frågan gällande vilka dessa 

påstådda pirater var.35 Rubin problematisera hur man beskrev förövarna som ”pirater” och de 

legala ramarna som Anson var bunden till. Han läger även stort fokus på Sir Peter Benson 

Maxwell, tidigare överdomare i Straits Settlement, och hans kritik mot Ansons agerande i ett 

öppet brev som publicerades i London Times 9 september 1871.36 Maxwell ska ha riktat kritik 

mot Anson och hans agerande, där han menade att hans agerande bör fördömas.  

 
30 J. de Vere Allen, The Colonial Office and the Malay States, 1867-1873. Journal of the Malayan 

Branch of the Royal Asiatic Society. Vol 36, No. 1 (201), 1963, 5. 

31 Ibid, 2. 

32 Ibid, 10. 

33 Ibid, 12. 

34 Ibid, 23. 

35 Rubin, Alfred P. The law of piracy. Newport, Rhode Island: Naval War College Press. 1988, 247. 

36 Ibid, 259.  
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Rubin lyfter även fram att de politiska aktörerna bakom Selangor incidenten hade en stor 

påverkan i Strait Settlements. Han läger fokus på hur de den legala relationen med Sultanen av 

Selangor förändrades. Officiellt så ska britterna sett honom som den suveräna regenten även 

efter incidenten och att britterna endast agerade i hans territorium då de hade hans tillåtelse att 

göra det. Rubin menar att detta var ett tydligt erkännande från britterna att de hade agerat 

tvivelaktigt under Selangor incidenten.37 

 

Stefan Eklöf Amirell i sin bok Pirates of Empire skriver också om Selangor incidenten. Likt 

tidigare forskare går han igenom piratattacken och händelseförloppet därefter.38  Eklöf Amirell 

skiljer sig däremot från ovanstående studier då han påpekar att det finns flertalet inkonsekvenser 

i de officiella dokumenten. Han lyfter även fram att det saknas uppgifter om vilka de 34 

passagerarna som blev mördade var, samt att inga kroppar ska ha hittats. Även oklarheter 

gällande rättegången mot piraterna är faktorer som han lyfter upp som orsaker till att man borde 

ifrågasätta den påstådda piratattacken.39 Han lyfter fram att attacken på Kim Seng Cheong ska 

ha varit den mest dödliga och grymma piratattacken i Malackasundet på årtionden samt att de 

hände i en tid då pirataktiviteter verkade ha lugnat ner sig en gång för alla. Det hade inte 

förekommit rapporter om pirataktiviteter under de senaste nio månaderna i Strait Settlements.40 

Efter incidenten och Tunku Kudins tillsättning lyfter Eklöf Amirell att både Tunku Kudin och 

britterna ska ha varit säkra på att överlåta en del av makten från Sultanen Abdul Samad var rätt 

beslut. Anson ska i slutet av juli rapporterat till London att han var mycket nöjd med utfallet av 

expeditionen och överlåtandet av makten.41 Eklöf Amirell lyfter fram att reaktionerna var 

anmärkningsvärda, både på grund av att Tunku Kudins följare hade varit inblandade i sjöröveri 

innan incidenten samt att hela maktskiftet i Selangor, skedde på grund av den påstådda attacken 

på Kim Seng Cheong, som inte skulle seglat från Selangor utan istället i närheten av den 

brittiska hamnen i Penang. Piraterna ska ha varit kineser, inte malajer från Selangor, som inte 

verkade ha någon koppling till den lokala aristokratin i Selangor. Det fanns inte heller några 

bevis som pekade på en koppling till Selangors aristokrater förutom att skeppet hade hittats i 

 
37 Ibid, 254. 

38 Eklöf Amirell 2019, 125f. 

39 Ibid, 126. 

40 Ibid, 126. 

41 Ibid, 131. 
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Selangor. Avslutningsvis nämner Eklöf Amirell att poliserna ska haft svårt att hitta konkreta 

bevis mot de arresterade. Ägaren av båten ska också ha önskat att dra sig ut ur rättegången. 

Incidenten verkar ha blivit nedtonad av myndigheterna då inga dokument från rättegången 

verka ha överlevt.42 Ett resultat av denna incidenten ska enligt honom varit att anklagelser om 

sjöröveri inte fungerade som ursäkt för att legitimera kolonial expansion43. 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Som Eklöf Amirell påpekar i sin studie så finns det inkonsekvenser gällande händelseförloppet 

i de officiella dokumenten. De studier som har utförts om den påstådda piratattacken på Kim 

Seng Cheong och Selangor incidenten har lagt fokus på just incidenten och har inte försökt 

utföra en systematisk källkritisk studie där man försöker etablera händelseförloppet och 

presentera vad som egentligen hände. Detta är just den aspekten som förtjänar att studeras mer. 

Det som har skrivits om Selangor Incidenten har fokuserat på aktörernas betydelse och dess 

konsekvenser. Jag finner ytterligare en aspekt som jag anser bör studeras mer. Både Cowan och 

Parkinson diskuterar betydelsen av Birch och Robinsons åsikter och agerande och jag ämnar 

sätta fokus på aspekten hur Anson och de andra lyckades skapa en fara och motivera sitt 

agerande, snarare än endast deras betydelse i utvecklingen. 

 

 

Teori 
I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som kommer användas för att besvara 

de forskningsfrågorna som presenterades i kapitlet forskningsfrågor. 

 

Peripheral imperialism 

Historiken Wolfgang J. Mommsen i sin bok “Theories of Imperialism” presenterar ett flertal 

olika teorier om imperialism. Ett av de teoretiska perspektiven Mommsen presenterar är att 

 
42 Ibid, 131-132. 

43 Ibid,137. 
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istället för att fokusera på de ekonomiska, sociala och social-psykologiska faktorerna inom de 

industriella imperialistiska staterna, bör forskaren fokusera på utvecklingen i de utländska 

territorierna. Förespråkare för detta perspektiv menar att det är kriserna i periferin, det vill säga 

de koloniala gränserna och inte i Europa som var drivande under den formella perioden av 

imperialism efter 1880.44 Två förespråkare för detta perspektivet är Ronald Robinson och John 

Gallagher. Mommsen menar att dessa två även ska ha tagit inspiration från tidigare teorier om 

imperialism, men att de har ändrat fokuset. De menar att det inte fanns något medvetet fokus 

från hemländernas regeringar att skapa nya imperier eller utvidga redan existerande territorium. 

Enligt detta perspektivet så var det en stigande process av förebyggande annektion, med syfte 

att försvara och stabilisera de redan existerande koloniala egendomarna som ledde till ökat 

territorium.45  

 

De imperialistiska aktionerna var generellt provocerade genom kriser i territorium som hade 

utsatts för informella imperialistiska aktioner, i form av samarbete med den infödda eliten. 

Detta ledde till möjlighet för andra imperialistiska makter att ingripa.46 Utöver de orsaker som 

man fann i periferin, så som instabilitet i de inhemska staterna, så var det de politiska orsakerna 

som var drivande i imperialismen och inte till exempel de ekonomiska faktorerna som anses 

vara underordnade.47  

 

Mommsen hänvisar till David k. Fieldhouse som menar att betydelsen av prestige spelade en 

viktig roll, men generellt hade de ledande statsmännen inte någon större plan av imperialistisk 

utvidgning. Utan det var en fråga om att samla på sig eventuella åtgärder för att försvara 

verkliga eller förmodade intressen mot rivaliserande nationer.48 Mommsen påpekar dock 

betydelsen av händelserna i de inhemska staterna som kom att underminera eller förstöra de 

äldre existerande formella eller informella europeiska influenserna, vilket gjorde det 

nödvändigt att etablera ett formellt kolonialstyre över dessa områden. Imperialismen var först 

 
44 Mommsen, Wolfgang J, Theories of Imperialism. Chicago: The University of Chicago Press, 1982, 

100. 

45 Ibid, 101. 

46 Ibid, 101. 

47 Ibid, 102. 

48 Ibid, 103. 
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och främst inte en reaktion på utvecklingen i de industriella länderna utan det var en reaktion 

på oönskade förändringar i periferin. Etablerandet av ett formellt kolonialstyre måste ses som 

en reaktion av de oönskade kriserna som uppstod i periferin menar Mommsen.49 Mommsen 

presenterar Fieldhouses två huvudformer av “peripheral imperialism”, den ena är vad han kallar 

“sub-imperialism” som består av inflytelserika män på plats i periferin. Den andra formen är 

den formella imperialismen, som är ett oundvikligt resultat vid en kollaps av traditionella 

metoder vid informellt samarbete mellan den infödda eliten och berörda européer.50  

 

Just den sub-imperialistiska formen är enligt Mommsen svår att underskatta i dess betydelse att 

sprida västerländsk inflytande över jorden. Enligt Mommsen var det bosättare, handelsmän, 

soldater och diplomater som obarmhärtigt lett de territoriella erövringarna, oftast på eget 

initiativ och emot deras regeringars önskan.51 Mommsen lyfter upp det sub-imperialistiska 

exemplet som Fieldhouse använder sig av, Cecil Rhodes och British South Africa Company 

och deras ökade erövring av territorium. Lokala konflikter med den infödda befolkningen i 

periferin ledde till införlivande av nytt territorium, vare sig konflikterna var ett resultat av 

provocerande aktioner från bosättarna eller ej. Gränserna för kolonierna var generellt otydligt 

definierade, och aktörer på plats agerande ledde till ökade gränser för imperialistisk regerande. 

Enligt Mommsen så ska dessa utvecklingar varit oönskade av regeringen i hemlandet utan ska 

ha bemötts med stort bekymmer. Generellt ska de ha varit oförmögna att begränsa denna sub-

imperialistiska utveckling i periferin.52  

 

Utöver den sub-imperialistiska formen så anser Fieldhouse att även den formella imperialismen 

är betydelsefull i utvecklingen. Enligt honom kan inte den otroliga expanderingen av territorium 

under andra halvan av 1800-talet förklaras genom ett ekonomiskt tryck. Den egentliga 

anledningen är att de kriser som de infödda staterna undergick, bland annat på grund av 

europeiska ekonomiska, kulturella och politiska påtryckningar, tillsammans med känslan av 

rivalitet bland de europeiska makterna, gjorde det omöjligt att låta händelserna i periferin lösa 

 
49 Ibid, 104. 

50 Ibid, 104. 

51 Ibid, 104-105. 

52 Ibid, 105. 
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sig själva.53 De två drivande faktorerna var kollapsen av den traditionella politiska ordningen 

samt de infödda staternas oförmåga att hantera de problem som kom som ett resultat av 

europeiskt ekonomiskt intrång. Mommsen menar att denna teorin bör ses som betydelsefull då 

den sätter direkt fokus på det infödda folket och dess ledare, samt betydelsen av de koloniala 

äventyrarna så som soldater och handelsmän i periferin. Dessa sub-imperialister, så som 

soldater och handelsmän, fanns överallt och hade ett stort inflytande i jämförelse med deras 

antal.54 Denna beskrivning passar väl in på den situation som Selangor fann sig i under 1871. 

Som jag presenterade i bakgrunden hade den traditionella politiska ordningen kollapsat och 

sultanen hade ej förmågan att hantera problemen som uppkom genom konkurrensen mellan 

mäktiga kinesiska affärsmän och lokala malajiska aristokrater. Detta gör att jag kommer rikta 

fokus på det som sub-imperialisterna som till exempel Anson gjorde, snarare än vad politikerna 

i London gjorde. 

 

Säkerhetisering 

Professorerna Barry Buzan, Ole Waever och Jaap De Wilde, professorer inom internationella 

relation och politik presenterar i deras verk Security: A New Framework for Analysis begreppet 

securitization (Säkerhetisering) samt ett nytt övergripande ramverk för säkerhetsstudier.55 

Författarna definierar begreppet enligt följande: 

Thus, the exact definition and criteria of securitization is constituted by the intersubjective 

establishment of an existential threat with a saliency sufficient to have a substantial political 

effects. Securitization can be studied directly; it does not need indicators. The way to study 

securitization is to study discourse and political constellations: When does an argument 

with this particular rhetorical and semiotic structure achieve sufficient effect to make an 

audience tolerate violations of rules that would otherwise have to be obeyed?If by means 

of an argument about the priority and urgency of existential threat securitizing actor has 

managed to break free of procedures of rules he or she would otherwise be bound by, we 

are witnessing a case of securitization. 56 

 

 
53 Ibid, 107. 

54 Ibid, 108. 

55 Buzan,Barry & Waever, Ole & Jaap de Wilde. Security; A New Framework for Analysis. Boulder: 

Lynne Rienner Publisher, 1998, 1.  

56 Ibid, 25. 
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Utifrån denna definition ska forskaren studera diskursen som finns knuten till säkerhetiseringen 

och de politiska konstellationerna. Med detta menas att teorin bör användas i samband med en 

diskursanalys. Användaren av teorin lägger fokus på diskurser som finns i samband med 

säkerhetiseringen. Författarna påpekar dock att diskursen som tar sin form genom att presentera 

något som ett existentiellt hot till ett referensobjekt inte är själva säkerhetiseringen, utan det är 

ett securitizing move (säkerhetisering agerande).57 Problemet är först securitized 

(säkerhetiserat) om, och när, publiken accepterar det som ett hot. Detta behöver inte betyda att 

kraven är så pass höga att extraordinära åtgärder behöver tilltas, utan det behövs endast att det 

existentiella hotet är så pass stort att det är möjligt att argumentera för att implementera dessa 

åtgärder. Säkerhetiseringen uppfylls inte enbart genom att man bryter mot regler/lagar eller 

enbart genom existentiella hot, utan genom exempel av existentiella hot som kan legitimera 

brytandet av regler/lagar.58 Det utmärkande draget för säkerhetisering är den specifika retoriska 

strukturen, där fokuset ligger på nödvändigheten att agera för att säkra referensobjektets 

överlevnad.59 

För att kunna använda sig av begreppet i en säkerhetsanalys presenterade författarna skillnaden 

i typerna hos de tre olika enheterna som är delaktiga i en analys.  

 

1. Referensobjekt: Något som anses vara existentiellt hotade och har legitimt anspråk på 

överlevnad 

2. Säkerhetiseringsaktör: Aktörer som säkerhetiserar problem genom att deklarera 

någonting, (ett referensobjekt) som existentiellt hotat. 

3. Funktionell aktör: Aktörer som påverkar dynamiken av sektorn utan att vara referens-

objektet eller säkerhetiseringsaktör och som förespråkar säkerhet åt referensobjektets 

vägnar. Detta är en aktör som har signifikanta influenser i beslutfattandet inom 

säkerhetssektorn. Exempel; Ett företag som släpper ut föroreningar kan vara en central 

aktör i en miljösektor, men den är inte ett referensobjekt (då den ej är existentiellt hotat) 

och den försöker inte heller säkerhetisera miljöproblem (motsatsen snarare).60 

 

 
57 Ibid, 25. 

58 Ibid, 25. 

59 Ibid, 26 

60 Ibid, 36. 
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En säkerhetiseringsaktör är en individ eller en grupp som förespråkar säkerhetshandlingar, 

exempel på detta kan vara politiker, regeringar eller lobbyister. Dessa aktörer är oftast inte 

referensobjektet. Deras argument är ofta den att det är nödvändigt att försvara säkerheten av 

referensobjektet. Traditionellt har referensobjektet varit staten eller nationen, statens 

överlevnad och suveränitet. Vad som också skiljer enheterna åt är den att det finns en “publik” 

som säkerhetiserings agerandet försöker övertala och få publiken att acceptera de extraordinära 

aktionerna som behövs på grund av den specifika typ av problem som finns.61 

Användningen av teorin 

De två teorierna som har presenterats ovan kommer att användas tillsammans för att besvara 

denna studies frågeställningar. Säkerhetiserings- och perifer-imperialismteorierna är inte i 

konflikt med varandra, utan de ger denna studie en möjlighet att gå djupare i analysen och 

svarandet av frågeställningen. Säkerhetiseringsteorin fokuserar på själva händelsen och 

diskurserna som används för att skapa ett referensobjekt och en fara. Valet av perifer-

imperialismen och perspektivet på just sub-imperialister gör att jag fokusera på aktörerna och 

vad de gjorde på plats snarare än att lägga fokus på vad man gjorde i London. 

 

Teorins påverkan på metoden 

Valet av dessa teorier påverkar även mitt val av metod. Då jag valt att använda mig av 

säkerhetiseringsteorin samt perifer-imperialismteorin så har detta styrt mitt val av metod. 

Säkerhetiseringsteorin är som jag presenterade ovanför en teori som appliceras på diskurser. 

Detta leder till valet av att använda mig av en diskursanalys som metod för att besvara min 

forskningsfråga.     

 

 

 

 

 
61 Ibid, 40 - 41. 
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Metod och material 
 

Material 

Det källmaterial som ligger till grund för uppsatsen är både officiellt publicerade rapporter samt 

tidningsartiklar. För att bekräfta eller falsifiera den påstådda piratattacken så används rapporten 

“ Papers relating to recent proceeding at Salangore, consequent upon the seizure by pirates of a 

junk owned by chinese merchants of Penang; and the murder of the passengers and crew.”. 

Denna rapport presenterades för det brittiska parlamentet 1872. Rapporten är 54 sidor lång. 

Rapporten är en del av brittiska “Parliamentary Papers”, vilket betyder att detta är handlingar 

som presenterades för det brittiska underhuset och trycktes för användning av parlamentet.62 

Rapporten består av rapporter och brevkorrespondens som är relevant till både den påstådda 

piratattacken och Selangor incidenten. Författarna till de olika breven är personer som var 

delaktiga i incidenten, såsom militärer och poliser, samt politiker och ledande män i Straits 

Settlements. Breven är daterade efter Selangor incidenten i slutet av juni 1871 och 

brevkorrespondens som presenteras pågår fram till slutet av året. Rapporten är tryckt och 

tillgänglig genom House of Commons Parliamentary Papers Online. Jag har fått tillgång till 

rapporten genom min handledare. 

Även tidningen Straits Times Overland Journal används för att besvara forskningsfrågorna. 

Denna tidning finns tillgänglig via NewspapperSG, ett digitaliserat arkiv för tidningar från 

Singapore.  

 

Metod 

Studien bygger på både en systematisk källkritisk analys av materialet och på en diskursanalys 

genom användningen av säkerhetsteorier som appliceras på samma material. För att besvara 

första frågan kommer det tillgängliga materialet systematiskt granskas och jämföras mellan 

varandra för att kunna lyfta upp eventuella skillnader, likheter och saknad av information som 

anses vara av betydelse för att fastställa ett händelseförlopp. Det är utifrån jämförelse och 

 
62 Bowman, Joye. Reconstructing the past Using the British Parliamentary Papers: The Anglo-Zulu 

War of 1879. History in Africa, Vol. 31, 2004, 117. 
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följande av källkritiska principer som jag ämnar analysera och diskutera materialet, för att sedan 

presentera det som framstår som den mest troliga bilden av händelseförloppet, samt påpeka de 

inkonsekvenser och luckorna som finns i etablerandet av händelseförloppet. 

 

För att analysera betydelsen av den påstådda piratattacken i det koloniala sammanhanget 

kommer teoretiska verktyg att användas, dessa är teorierna om perifer-imperialism och 

säkerhetisering. Utifrån dessa teorier kommer en diskursanalys användas där jag kommer 

analysera hur aktörerna skapar den önskade bilden av verkligheten genom diskursen för att 

kunna motivera sitt agerande.  

 

Källkritik 

Alla texter som ämnar att vara vetenskapliga måste vara källkritiska och visa på tydligt 

medvetande om källkritiska problem med sitt material. I denna studien som har en 

forskningsfråga som ämnar att utföra en systematisk källkritisk genomgång av tillgängligt 

material för att presentera det troligaste händelseförloppet av en händelse, anser jag att det finns 

ett värde att presentera en längre diskussion av källkritik. Enligt Torsten Thurén så är de 

källkritiska principerna följande: Äkthet, Tidssamband, Oberoende, Tendensfrihet. Jag väljer 

även att justera tidssamband till samtid där kriteriet utvidgas till att även inkludera närhet i rum. 

En källa som är skriven nära både geografiskt och i tid till händelsen är alltid önskvärt. Även 

skillnaden mellan berättelser och kvarlevor är viktigt att skilja åt. Thurén använder exemplet 

att ett vittnesmål är en berättelse medan ett fingeravtryck är en kvarleva.63  

Joye Bowman skriver i sin artikel om parlamentariska artiklar som källa att de artiklar som 

handlade om kolonier var en slutgiltig produkt ut av en långvarig korrespondens mellan den 

brittiska regeringen och den koloniala administrationen. Troligtvis var de brev och rapporter 

som finns med i artikeln som läggs fram för underhuset redigerade ett flertal gånger innan de 

trycktes i sin slutgiltiga form. Bowman menar att Colonial Office ville i många fall att bara 

vissa saker trycktes i många fall, och det som trycktes var det som de ansåg att parlamentet 

behövde veta.64 Han lyfter även fram att i sitt fall där han studerar artiklarna gällande anglo-

 
63 Thurén, Torsten & Werner, Jack. Källkritik, Fjärde upplagan, Stockholm: Liber, 2019, 12. 

64 Bowman 2004, 119.  
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zulukriget 1879, att tjänstemän i Sydafrika porträtterade kungen av Zululand Cetshwayo och 

hans folk negativt för att påverka parlamentets aktioner. Dessa negativa kommentarer användes 

för att motivera de aktioner man gjorde emot zulufolket.65 Utifrån sådana observationer måste 

man vara medveten om eventuella tendenser som kan finnas i parlamentariska artiklar, samt att 

det är möjligt att det som tryckt är redigerat och inte identiskt med originalet.  Materialet som 

finns i parlamentariska artiklar kan dock hjälpa forskaren att säga vad den koloniala regeringen 

gjorde.66 

Denna studies material består till stor del av brevkorrespondens men även andra källor såsom 

tidningsrapporter finns också att tillgå.  Dessa källor måste också granskas för deras tendenser. 

Som Thurén skriver: “När den som sprider informationen är part i målet finns det anledning att 

misstänka att hen låter sina egna intressen gå före sanningen”.67 Mina tillgängliga källor är 

partiska då jag endast har tillgång till källor från britternas sida. Detta gäller både den påstådda 

piratattacken och Selangor Incidenten. Som jag kommer presentera i analysen så har även en 

del av källornas författare intressen som påverkar tendensen i källorna. Som Thurén påpekar att 

forskaren måste förutsätta att alla som har ett intresse av att ljuga kan också tänka sig göra det.68 

Han tar även upp hur lögner kan användas för att överdriva farhågor som till exempel fiendens 

styrka gentemot ens egen.69 I brevkorrespondensen har jag tillgång till källor som är daterade 

från början av Selangor incidenten och till största del efter. Detta ger vissa av källorna en närhet 

till händelserna vilket är av vikt då ju längre tid som gått efter händelsen och berättandet ger 

forskaren större skäl att tvivla på berättelsen.70 

 

Utifrån Bowmans artikel så är det värt att nämna att det finns en risk att breven i arkiven inte 

stämmer överens med de som är publicerade i rapporten. Han lyfter fram att möjligheten kan 

finnas att breven har blivit redigerade innan de trycktes i rapporten. En noga jämförelse mellan 

 
65 Ibid, 124.  

66 Ibid, 131.  

67 Thurén 2019, 73.  

68 Ibid, 73.  

69 Ibid, 79.  

70 Ibid, 12.  
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breven i arkiven och de som är presenterade i rapporten hade varit önskvärt men på grund av 

tidspress är det tyvärr ej möjligt. 

 

Diskursanalys 

För att besvara min andra forskningsfråga och kunna använda mig av säkerhetiseringsteorin 

som jag presenterade ovan så kommer jag använda mig av en diskursanalys. Begreppet diskurs 

kan ha olika innebörd, historiken Anna Nilsson Hammar menar att begreppet används som ett 

system av yttranden som sätts i relation till varandra.71 Andra definitioner kan vara den som 

språkvetaren Ruth Wodak använder sig av gentemot historiska aktörer. Hon menar att genom 

en kritisk diskursanalys analyserar vi inte bara hur historiska aktörer skapar mening genom 

interaktionen med materialet (texten), utan forskaren bör även i en diskursanalys teoretisera och 

se skildringen de sociala processer och strukturer som resulterar i skapandet av texten.72 Dessa 

definitioner är det sättet jag ämnar att använda mig av diskursanalysen. Diskursanalysen går 

bra ihop med säkerhetiseringsteorin då man analyserar den retoriska strukturen som aktören 

använder sig av73.  

 

Diskussion och problematisering av materialet 

Ovan har jag diskuterat det källmaterialet jag har tillgång till, här vill jag kort problematisera 

både valet av material och avsaknaden av material. Ett av problemen som finns, något som 

tidigare forskning också påpekar, är att material saknas. Med detta menar jag rapporteringar 

eller dokument från rättegången mot de påstådda piraterna.74  

 

På grund av kunskapsbristen i språk har jag endast haft möjlighet att använda mig av engelska 

källor. De digitala källorna är också begränsade. För tidsperioden som är relevant för denna 

studie så finns endast en tidning tillgänglig, Strait Times Overland Journal. Via parlament 

 
71 Gustavsson, Martin & Svanström, Yvonne (Red.), Metod - Guide för historiska studier. 

Studentlitteratur. 2019, 134. 

72 Ibid, 136. 

73 Buzan et al 1998, 26. 
74 Eklöf Amirell 2019, 131. 
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rapporten, där tidningsartiklar från Penang Argus samt Penang Gazette finns med, så var det 

ett flertal tidningar som skrev om händelsen den 1 juli. Utifrån detta så kan jag anta att dessa 

tidningar på samma sätt som Strait Times försökte följa upp händelsen och rättegången mot 

piraterna. Då båda tidningar var lokaliserade i Penang, där rättegången hölls, så kan det finnas 

relevant information i dessa tidningar. Penang Argus finns på mikrofilm på British Libary för 

åren 1867 till 1873. Denna tidning skulle varit värd att undersöka. Utifrån tidigare forskning så 

framstår det ej att tidigare studier har använt sig av dessa tidningar. På grund av tidspress är det 

tyvärr ej möjligt att undersöka dessa tidningar, detta gäller även att undersöka det arkivmaterial 

som var grunden till rapporten. 

 

Empirisk studie 
 

Källkritiska analysen på den påstådda piratattacken på Kim Seng Cheong 

För att besvara den första frågeställningen som denna studie ämnar att besvara så kommer jag 

som jag, som nämnt ovan, att källkritiskt granska den påstådda attacken på skeppet Kim Seng 

Cheong. Tidigare i texten har jag tagit upp att misstänksamhet har ställts tidigare forskning till 

sanningshalten i denna piratattack.75 Detta leder till att jag i denna del ämnar besvara min första 

forskningsfråga: Vilken bild av det troliga händelseförloppet framträder genom en systematisk 

källkritisk genomgång av det tillgängliga källmaterialet? 

 

I bakgrunden har jag kort presenterat det etablerade förloppet som finns i den tidigare 

forskningen. Här ämnar jag att systematisk ifrågasätta och värdera olika källor mot varandra 

för att presentera vad jag anser är inkonsekvenser, samt de problem som finns med källorna för 

att kunna presentera det troligaste händelseförloppet utifrån det tillgängliga källmaterialet. 

 

Jag anser att för att besvara denna frågan måste jag börja innan Kim Seng Cheong lämnade 

Penang den 14 juni 1871. Överste Anson kom att spela en viktig roll i Selangor incidenten och 

kom även innan det ha en påverkan. Anson blev tillförordnad guvernör för Straits Settlements 

 
75 Ibid, 126. 
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i början av Mars 1871 då Sir Harry Ord, dåvarande guvernör reste till England på permission.76 

Som jag har varit inne på innan i den tidigare forskningen så var Anson populär i Straits 

Settlements och ska enligt Parkinson varit mycket mer mottaglig för idéer som förespråkade 

ingripande i de inhemska staterna.77 Jag vill kort nämna två av männen som satt i Ansons 

kommitté gällande brittisk relation till de inhemska staterna, dessa är, Arthur Birch 

(tillförordnad guvernör för Penang) och Kommendörkapten Robinson som är av betydelse för 

denna studie. I mitt bakgrundsavsnitt nämnde jag att det kom fram till att man bör använda sig 

av en politisk agent för all korrespondens mellan de inhemska staterna och Straits Settlements. 

Förslaget var dock ej uppskattat hos Colonial Office som ansåg att ett sådant steg inte behövdes. 

Cowan menar att denna respons var grundad i att inte uppmuntra en temporär guvernör att lägga 

sig i en policy som Colonial Office hade lagt fram i London.78 

 

Detta är relevant att ta upp då det visar att det fanns en attityd bland de då ledande männen i 

Straits Settlements att man var positivt inställd till att ha ett större brittiskt inflytande i de 

inhemska staterna. Detta leder till att när dessa män senare är författare till källor så måste jag 

ha i åtanke att de kan ha intressen och tendenser sedan tidigare som kan påverka deras syn på 

händelserna. Tendenserna kan komma att påverka källorna och dess beskrivning.  

 

Det tidigaste daterade brevet som jag har tillgång till är det från Mr Cox, polisinspektören som 

följde med Pluto för att leta efter Kim Seng Cheong efter att den hade anmälts försvunnen av 

ägaren. Brevet skickades till Birch den 30 juni 1871. Enligt Cox så ska Pluto lämnat Malacca 

13.00 den 27 juni mot Kallang där de anlände vid midnatt. På vägen undersökte de två skepp 

som visade sig inte vara Kim Seng Cheong.79 Enligt Cox så hittades Kim Seng Cheong den 28 

juni i Selangor efter att de fått information från den lokala myndigheten av att ett skepp under 

det namnet och liknande beskrivning kommit i hamn ca 10 dagar tidigare och lastat av sin last 

samt var belagt på andra sidan floden. Britterna tog sig över till flodens andra strand och hittade 

skeppet och enligt Cox gick de ombord och tillfångatog sex ”pirater”. Ägaren av skeppet kunde 

 
76 Parkinson 1960, 46. 

77 Ibid, 47. 

78 Cowan 1961, 159. 

79 Mr.Cox to the Lieutenant-Governor, Penang, 30 Juni 1871, PP C.466 (1872), 4. 
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tydligen inte känna igen det fullt ut då det hade genomgått förändringar. Men efter att ha sett 

en del av de varor och besättningen som fanns ombord så var han säker att det var hans skepp. 

Cox rapporterar även att en del av lasten återfanns i olika butiker i Selangor för att sedan tas 

ombord Pluto.80 Ytterligare 3 påstådda pirater ska har blivit arresterade med hjälp av en av 

besättningens fångar, skeppets rorsman, som identifierade dem. När en fjärde påstådd pirat var 

på väg att bli arresterad ingrep en lokal aristokrat vid namn Rajah Mahmood och räddade piraten 

genom att låta honom fly undan och därefter hotade britterna vilket tvingade dem att dra sig 

tillbaka till Pluto. Cox avslutar brevet med att det fortfarande ska vara 6 pirater som 

beskyddades av den lokala aristokratin81.  

 

Denna källan menar att piraterna inte hade mördat hela besättningen, då Cox skriver att ägaren 

kände igen en del av besättningen. Han skrev heller inte något om eventuella spår ombord 

skeppet efter de 34 mördade, vilket man kan tycka är konstigt. Dels på grund av att man bör ha 

hittat spår av blod eller strid ombord, trots att liken skulle ha kastats överbord, dels för att Cox 

hade skickats dit för att undersöka en piratattack och då inte reflektera över saknaden av spår. 

Även avsaknaden av misstänksamhet mot ägaren gällande hans påstådda last är av intresse. I 

beskrivningen av varorna som de tog tillbaka så var det varor såsom fisk, pasta och diverse 

gods, enligt Cox så ska varorna har varit förvarade i korgar eller i buntar.82 Hur kan ägaren vara 

säker på att dessa varor är hans, då det är förvarade i korgar eller bara i buntar? Att Cox inte 

nämner någon misstänksamhet alls mot detta är intressant, på samma sätt som att det framstår 

som att han inte reflekterade över avsaknaden av spår för att piratattacken skett, så framstår det 

som att Cox tar allt ägaren säger som sant. Just avsaknaden av misstänksamheten mot ägaren 

väcker frågan varför är han inte misstänksam? Då som jag påpekat finns skäl till att ställa sig 

misstänkt till ägaren. Han skriver dock att han tror att Rajah Mahmood och andra lokala 

aristokrater hade delat på stöldgodset mellan sig, baserat på sitt ingripande när Cox försökte 

arrestera piraterna.83 Även om jag kan förstå hans misstänksamhet mot Mahmood utifrån hans 

aktioner på stranden så finner jag det ändå förvånande att det ej finns någon misstänksamhet 

riktad mot ägaren.  

 
80 Ibid, 4. 

81 Ibid, 5. 

82 Ibid, 5.  

83 Ibid, 5. 



Philip Gustafsson  2HI33E 

24 
 

 

Ett brev som jag tyvärr ej har tillgång till är det brev som Birch ska har skrivit till Anson efter 

att Birch blivit informerad av en av ägarna till Kim Seng Cheong att skeppet försvunnit. Detta 

brevet nämner Anson i sitt brev till Earl of Kimberly den 15 juli 1871. Han beskriver att Birch 

informerade honom att skeppet hade försvunnit och hade förväntats nå hamn för 8 dagar sedan 

då brevet skrevs.84 Anson berättar att information hade nått ägarna att skeppet hade tagits över 

av passagerare som visade sig vara pirater. Skeppet ska ha haft 49 personer ombord, inkluderat 

både besättningen och passagerare. Anson skriver också att den mördade besättningen och 

passagerna var totalt 34 personer och att ägaren till skeppet som lämnade Birch brev ska har 

sett ett skepp som han var säker på var hans eget seglat in mot land.85  Saknaden av detta brev i 

rapporten är av intresse då den ska ha haft viktig information om den påstådda piratattacken. 

Som Bowman menar i sin artikel så var det Colonial Office som valde och redigerade vilka 

brev som skulle vara med i rapporten. Varför brevet inte är med kan jag ej veta säkert, men två 

möjligheter kommer till tanke. Den ena är att Colonial Office inte ansåg att parlamentet 

behövde se den, varför kan jag ej svara på. Eller så ville inte Anson att brevet skulle ses av 

Colonial Office. En potentiell hypotes varför Anson ej skulle vilja att Colonial Office såg brevet 

kan vara den att brevet inte existerar. En annan kan vara att Anson valde att ej återge brevet 

exakt som det var i sin originalform då han hade något att dölja.    

 

Den brittiska tidningen Penang Argus skrev om piratattacken och arresteringen av piraterna i 

sitt nummer den 1 juli 1871. Denna källa har en del information som ej kom upp i andra källor 

i rapporten. Enligt tidningsartikeln så lämnade Kim Seng Cheong Penang den 14 juni med en 

besättning på nio män och tog ombord 40 passagerare.  Den 22 juni ska en av ägarna vid namn 

Ong Hong Buan fått information om att både passagerare och besättning blivit mördade. Enligt 

tidningsartikeln ska det varit Ong Hong Buan som följt med på Pluto och identifierat Kim Seng 

Cheong när det hittades i Selangor, även att 3 av de 6 personer som hittades ombord av britterna 

var del av besättningen, de andra 3 ska ha varit pirater. Rorsmannen ska ha pekat ut 4 andra 

pirater som var i land vid tillfället då britterna hittade skeppet.86   

 
84 Acting Governor Anson to the Earl of Kimberley. 14 Juli, 1871, PP C.466 (1872), 1. 

85 Ibid, 1. 

86 Pengang Argus, 1 Juli 7 1871, PP C.466 (1872), 14-15. 
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En fråga som kommer upp när jag systematiskt går igenom källorna är den om hur många pirater 

det faktiskt var ombord skeppet, vad som hände med en del av besättningen samt hur många 

som faktiskt åtalades och deras öde. Anson påstår i ett brev till Sultanen att det ska ha varit 15 

pirater ombord på Kim Seng Cheong när passagerarna och besättningen mördades.87 När det 

gäller antalet pirater finns det skillnader i materialet då det i vissa fall beskrivs som 12 pirater 

och tre besättningsmän eller som i detta fallet 15 pirater. Då det är oklart hur många pirater som 

ställdes inför rätta kan jag inte med säkerhet säga vad som hände med de tre besättningsmännen 

som ska ha blivit skonade av piraterna. Som jag påpekat ovan så tog det tid för piraterna att 

ställas inför rätta och att det saknas information om hur många som åtalades, den enda 

information som jag har hittat är att enligt en tidningsartikel så dömdes alla åtalade och att 2 av 

dem rekommenderas att benådas, men ej något antal om hur många som dömdes.88  

 

Jag vill även diskutera Kim Seng Cheong och en av ägarna till skeppet, Ong Hong Buan. Enligt 

Anson så skulle de tagit en och en halv dag för skeppet att ta sig från Penang till Laroot. Ägarna 

skulle fått information om att båten ännu inte hade setts till i Laroot även 8 dagar efter att de 

lämnat Penang. De skulle dock ha nåtts av information att skeppet hade blivit attackerat, men 

det finns inget i källorna som kan förklara hur de har nåtts av denna informationen. Efter att ha 

kontaktat Birch i Penang och sedan skickats till Singapore så ska Ong sett sitt skepp och känt 

igen det på distans genom sitt nya segel. Att han inte var helt säker på att skeppet var hans skepp 

när han och britterna hittade det i Selangor är också något som väcker misstänksamhet. En 

hypotes skulle kunna vara att Ong försökte att lura britterna om den påstådda piratattacken?  

 

Utifrån den hypotesen kan vi titta på källorna och ifrågasätta trovärdigheten. När britterna 

anländer till Selangor den 28 juni så fick de information om att skeppet de letade efter hade 

kommit i hamn 10 dagar innan och gjort sig av med lasten. Vad som väcker frågan om 

trovärdigheten i källorna är flera, ett exempel är att Ong ska ha sett skeppet när han åkte från 

Penang till Singapore och känt igen det på seglet.89 Påståendet att ägaren ska ha sett skeppet 

 
87 Acting Governor Anson to His Highness the Sultan of Salangore, PP C. 466 (1872), 19. 

88 Strait Times Overland Journal 6/12 1871. 6. 

89 Acting Governor Anson to the Earl of Kimberley, 14 Juli, 1871, PP C.466 (1872), 1. 
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kommer ifrån Anson i sitt brev till the Earl of Kimberly mer än två veckor efter incidenten. 

Detta är intressant, för fyra dagar efter att känt igen fartyget på dess segel så är ägaren med 

britterna i Selangor.  Enligt Cox så kan han inte då med säkerhet säga att fartyget var hans då 

skeppet hade gått igenom några förändringar. Han var säker på att skeppet var hans först efter 

att ha känt igen en del av lasten och besättningen. Här väcks det ännu mer frågor om 

trovärdigheten i källorna. En är varför skulle skeppet vara ute längs med kusten någon gång 

mellan den 22 och 24 juni om den ska ha kommit i hamn i Selangor den 18 juni och lastat av 

stöldgodset. Detta leder till ifrågasättandet att piraterna i så fall ska ha bytt ut seglet någon gång 

mellan den 24 och 28 juni, då ägaren var säker på att skeppet han såg när han åkte till Singapore 

var hans, eftersom han kände igen seglet. Men tydligen var han inte alls lika säker när han var 

ombord skeppet den 28 juni. Vad gjorde Kim Seng Cheong ute längs med kusten? Varför bytte 

de ut seglet så långt efter att de hade kommit till Selangor om de ens gjorde det? Hur kunde 

ägaren vara säker när han såg skeppet på långt avstånd men inte när han var ombord det fyra 

dagar senare, utan först när han sett en del av besättningen? Trovärdigheten i detta går att ställa 

sig kritisk till, då det inte framstår som logiskt. Men detta leder till ett annat problem, vem är 

det egentligen som är den som ljuger eller förfalskar källan? Om jag utgår från att Anson och 

Cox talar sanning i dessa källor så får man ställa sig frågan om Ong Hong Baun är den som 

ljuger då hans agerande och berättelser inte verka stämma logiskt. Är det så att han försöker 

utföra en form av försäkringsbedrägeri och att detta senare utvecklades till något större som han 

ej önskade vara delaktig i på grund av dess konsekvenser? Det som kan peka på detta skulle 

kunna vara att han ville dra sig ur rättegången medan man väntade på att den skulle börja90. 

 

Eller är det så att det är källorna som är falska? Att Anson och Cox ljuger i sina brev om Ong 

Hong Buan och att han ska ha sett Kim Seng Cheong på väg till Singapore då Anson har 

intressen av att agera mot de inhemska staterna. Här är det även värt att lyfta upp att dessa källor 

och brev som ligger till grund för denna studies källor är bearbetade på flera sätt. Ett sätt är att 

de är skrivna som rapporter vilket påverkar sättet breven skrivs på, även att det kan vara skrivna 

någon dag eller flera veckor efter händelsen som beskrivs och till sist att författaren kan ha ett 

intresse av att framställa händelserna på ett visst sätt. Utöver detta så är dessa breven del i en 

parlamentarisk artikel och enligt Bowman så finns det stor risk för att breven som presenteras i 

 
90 Eklöf Amirell 2019, 131. 
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de parlamentariska artiklarna är redigerade.91 Som jag tog upp tidigare om det saknade brevet 

från Birch till Ansons så väljer Colonial Office vilka brev och även i vilken form breven 

inkluderas i rapporten. Colonial Office kan mycket väl ha valt att inte inkludera en del brev 

eller redigerat dem då de kan ha reflekterat negativt på dem själva och tjänstemännen i Straits 

Settlements. En hypotes kan vara att Anson gick emot Colonial Office riktlinjer men att de inte 

vill visa detta för parlamenten då det kan framstå som att de ej har kontroll över sina tjänstemän 

och därför valde att framställa incidenten som att Anson agerade inom sina befogenheter. Det 

vill säga Colonial Office spelade med i Ansons framställning av incidenten för att skydda sina 

egna intressen.  

 

De politiska konsekvenserna av Selangor incidenten går jag igenom när jag besvara de andra 

forskningsfrågorna som denna studie har. För att besvara den första forskningsfrågan om att 

fastställa det troligaste händelseförloppet så vill jag titta på de arresterade påstådda piraterna. 

Enligt både Anson i sitt brev till Earl of Kimberley den 28 juli, samt Straits Times Overland 

Journal dagen efter så lämnade Sultanen av Selangor över 5 pirater samt bevis för att den sjätte 

piraten hade dött efter Selangor incidenten till britterna.92 Liknande information kan vi även 

finna i Birchs brev till Sultaten där han tackar honom för att ha arresterat de 6 piraterna och 

förde dem till Malacca.93 Dessa piraterna fördes sen till Singapore för att sedan föras till Penang 

för rättegången.94 Rapporten som lades fram till det brittiska parlamentet och källorna i denna 

fokuserar på Selangor Incidenten så tyvärr finns det inte några förstahandskällor tillgängliga 

för de påstådda piraternas öde efter denna punkt. Dock kan vi via tidningsartiklar följa deras 

öde till viss mån.  

 

Den 21 oktober skriver Strait Times en ledarartikel om vad de kallar “The Salangor Piracy 

Case”, redaktionen ställer sig frågan vad som egentligen pågår med piraterna. Efter deras 

tillfångatagande så verkar de helt ha glömts bort och fokus på har riktats på all annan aktivitet 

 
91 Bowman 2004, 119. 

92 Acting Governor Anson to the Earl of Kimberley, 28 7 Juli 1871, PP C.466 (1872), 18-19; 

 Straits Times Overland Journal 29/7 1871. 3. 

93 Mr. Birch to the Sultan of Salangore, PP C.466 (1872), 23. 

94 Straits Times Overland Journal 12/8 1871. 7. 
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som har pågått efter incidenten. Fyra månader efter deras arrestering så rapporterar tidningen 

att de fortfarande sitter i fängelse i Singapore, de har inte kallats till rättegång då åklagaren inte 

anses sig ha tillräckligt med bevis.95 Författaren ifrågasätter också varför de har förts till 

Singapore för att ställas inför rätta där. Skeppet lämnade ju Penang och eventuella vittnen bör 

finnas i Penang samt ägaren är i Penang. När fångarna anlände till Singapore så ska det inte 

funnits något vittne alls och de har blivit häktade i 14 dagar.96 Enligt samma tidning så lämnade 

de arresterade och vittnen Singapore för Penang morgonen den 26 oktober.97 Förflyttande av 

fångarna skedde därmed sex dagar efter Strait Times hade publicerat denna ifrågasättande text.  

 

Strait Times Overland Journal i en notis den 6 december 1871 (notisen är daterad från 27 

november) påstår att rättegången mot Selangor piraterna var över och att alla dömdes men att 

två ska ha rekommenderades barmhärtighet. Denna information fick de via polisinspektör 

Barnum, när han återvände till Singapore efter rättegången. Han ska ha både arresterat de 

påstådda piraterna samt varit vittne i rättegången emot dem. 98 Här tar spåret om vad som hände 

med piraterna och rättegången slut.  

 

Reflektioner 

Efter att någorlunda gått igenom händelseförloppet så finner jag ett värde att återkoppla till de 

tre hypoteser jag presenterade i början av denna uppsats. Som jag har varit inne på ovan så har 

jag lyft upp frågan om att Ong Hong Buan kan ha försökt lurat britterna om piratattacken. Jag 

har redan diskuterat denna hypotes, men detta leder till en av de hypoteserna jag presenterade i 

inledningen; den att britterna faktiskt inte vet vad som hände, men att de använde en möjlighet 

som motiv för att driva fram en förändring. Utifrån denna hypotes är det intressant att koppla 

till Cox och att han inte väcker några misstankar mot Ong. Det finns inga dokumenterade 

misstankar mot Ong, varken när han har svårt att identifiera sitt skepp eller att några av de 

påstådda piraterna ska ha varit besättningsmän på hans skepp. Om jag utgår från hypotesen att 

 
95 Straits Times Overland Journal 25/10 1871, 3. 

96 Ibid, 3. 

97 Strait Times Overland Journal 8/11 1871, 7. 

98 Strait Times Overland Journal 6/12 1871, 6.  
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Ong försöker lura britterna och att dom endast använder sig av den påstådda piratattacken som 

en ursäkt för att agera så finns det värde att lägga fokus på just detta. Det finns inget i rapporten 

som pekar på misstankar mot Ong, han diskuteras knappt alls i rapporten. Han nämns ett par 

gånger i Cox brev till Birch och de två tidningsartiklarna som är med i rapporten. Därefter så 

verkar han försvinna totalt. Det verkar inte finnas någon form av misstänksamhet riktad mot 

honom alls, vilket i sig är konstigt då myndigheterna borde varit intresserade av detta kan man 

tycka. Hans förmåga att känna igen skeppet på långt håll, men hans oförmåga att känna igen 

det när han står ombord, samt att en del av hans besättning är kvar på båten och arresteras är 

faktorer som bör väcka misstänksamhet hos myndigheten mot honom. Är detta faktorer som 

britterna väljer att blunda för, då de är mer intresserad av att använda sig av denna händelse 

som en aktion att agera mot Selangor. Detta är inget jag med säkerhet kan bevisa, men jag finner 

ett värde att lyfta upp det och ställa sig frågan om varför Ongs inkonsekventa förmåga att känna 

igen sitt skepp inte tas upp i breven. Cox skriver visserligen att skeppet ska ha modifierats. Men 

bara meningen innan så skriver han att när de gick i land i Selangor så frågade de myndigheterna 

efter skeppet och beskrev det. Myndigheterna svarade att ett skepp med det namnet och den 

beskrivningen fanns på andra sidan floden. Det framstår också utifrån Cox brev att inga spår 

från de mördade passagerare fanns ombord. Ifall vi utgår att Cox skriver sanningen så är det 

mycket konstigt att Selangors myndigheter känner igen skeppet utifrån beskrivningen och dess 

namn och även kan peka ut var skeppet är ligger, men Ong är inte alls säker på att skeppet är 

hans. Hur mycket kan skeppet ha modifierats så att Ong inte kunde känna igen det direkt men 

myndigheterna kan peka ut var skeppet är.  

 

Saknaden av misstankar från britterna stärker hypotesen om att britterna inte bryr sig om 

sanningshalten i den påstådda piratattacken, att den istället används som en ursäkt för aktioner. 

Denna grund kan leda till två olika möjligheter, den ena är att någon form av attack har hänt 

men att britterna valde att inte gå till grunden om vad som exakt hände då de ej hade intresse 

av att göra det. Den andra är att britterna har hittat på historien om piratattacken, att det är en 

form av konspiration från politikerna i Straits Settlements. Här vill jag koppla till 

säkerhetiseringsteorin, då den hjälper mig att lyfta fram eventuella motiv som skulle förklara 

varför Anson och de andra antingen har överdrivet eller hittat på attacken. Om jag utgår från att 

Anson har en önskan om att ändra relationen till de inhemska staterna, vilket det pekar på med 

tanke på utnämningen av kommittén bland annat, så kan jag se att Anson använder den påstådda 

piratattacken som ett hot mot Straits Settlement. Antingen hittar Anson och de andra på 
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piratattacken eller så överdriver dom hur grym den var för att kunna agera på det sätt de önskar. 

Som jag kommer gå igenom i större utsträckning i nästa kapitel så använder Anson hotet av 

sjöröveri för att övertyga sin publik, vilket är befolkningen i Straits Settlements och Colonial 

Office i London. Saknaden av misstänksamhet mot Ong och avsaknad av bevis för den påstådda 

piratattacken är faktorer som även stärker hypotesen om att det är en konspiration från britternas 

sida. Ifall de verkligen trodde på denna otroligt grymma piratattack, borde de då inte varit mer 

fokuserade på hur Ong är inkonsekvent och bevis saknas? Luckorna och problemen i 

etableringen av ett händelseförlopp ger också styrka till hypotesen om att det kanske inte ens 

var någon piratattack som hände? Som jag påpekade i inledningen av denna uppsats så är det 

inte något unikt inom historien att politiska aktörer hittar på incidenter för att sedan använda 

den som ursäkt för att ingripa i en suverän stat. Genom att skapa ett hot mot Straits Settlements 

befolkning så kan han motivera sitt agerande, möjligheten finns att hela historien om 

piratattacken var påhittad.  

Betydelsen i det koloniala sammanhanget av Selangor Incidenten 

 

Som jag presenterade i bakgrunden så var Selangor som stat i ett tillstånd av inbördeskrig och 

uppdelat i mindre territorium som sultanen hade lite eller ingen kontroll över. Aristokrater och 

lokala ledare stred mot varandra och vissa uppmuntrade sina följare till sjöröveri.99 Denna 

beskrivning av situationen i Selangor passar sig bra till Fieldhouses förespråkande för den 

formella imperialismen som förklaring till europeisk ingripande. I detta fall så kan vi se att 

oroligheter och kriser som den inhemska staten undergick ledde till agerande från brittiskt håll. 

Selangors traditionella politiska ordning kollapsade i ett flertal mindre territorium där lokala 

aristokrater regerar, samt sultanens oförmåga att hantera detta problem, leder till att “koloniala 

äventyrare”, det vill säga män på plats i periferin, påverkar den inhemska statens öde. Här vill 

jag belysa Anson och hans karaktärsdrags betydelse i denna händelse. Anson har beskrivits av 

tidigare forskare som en självgod och egocentrisk man.100 Han ska även ha haft ett dåliga 

förhållande till Colonial Office, som jag har visat ovan önskade han att engagera sig i kolonins 

policy emot Colonial Offices önskan. Hans koppling till Penangs affärsvärld är också av 

betydelse.101 Det är viktigt att påpeka detta på grund av att han är en central aktör i händelsen 

 
99 Parkinson 1960, 42. 

100 Parkinson 1960, 46.; de Vere Allen 1963, 21. 

101 Cowan 1961, 83. 
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och dessa kopplingar kan ha påverkat hans motivation. Utifrån den formella imperialismen så 

har vi flera anledningar här varför Anson inte kan låta händelserna i periferin lösa sig själva. 

Hans kontakter med affärsvärlden gör att det är omöjligt för honom att låta oroligheter och 

instabilitet i Selangor leda till ökat sjöröveri längs med kusten, detta skadar handeln. Detta 

tillsammans med hans önskan att gå utanför sina befogenheter under den tiden han är 

tillförordnad guvernör, visar på ett klart exempel på män på plats som på eget initiativ försöker 

driva en förändring i den koloniala situationen. Utifrån denna utgångspunkt så kommer jag via 

en diskursanalys applicera säkerhetiseringsteorin.  

 

Som jag redan har lyft ovan så tillsatte Anson en kommitté vars uppdrag var att utvärdera 

relationerna med de inhemska staterna. Anson i sin kapacitet som tillförordnad guvernör är en 

person med betydande makt, även om den är begränsad. Både han och även lokala tidningar 

kom att ta vara på den möjligheten som visade sig i samband med den påstådda piratattacken 

på Kim Seng Cheong. Vi kan se början av Ansons säkerhetisering i samband med skapandet av 

kommittén, men som Buzan påpekar så kan ett problem inte bli säkerhetiserat förrän publiken 

accepterar det som ett hot.102 Anson ska ha lagt till i rapporten från kommittén, innan den 

skickades till Colonial Office, att tiden ej var rätt för att implementera ett system där 

kommunikation med de inhemska staterna bör gå genom en politisk agent som är på plats, på 

grund av deras “barbariska tillstånd”. Men även att Colonial Office ej var redo att betala löner 

för en sådan agent för tillfället.103 Utifrån detta så anser jag att Anson är en säkerhetiseringsaktör 

och de koloniala lagstiftarna och regeringen i London är publiken som aktören behöver 

övertyga. Anson har en tydlig önskan att ändra Straits Settlements relation med de inhemska 

staterna, men han har ej möjlighet att göra detta på grund av de åsikter som finns hos de styrande 

hemma i London, det vill säga hans publik och hans begränsade befogenheter. När den påstådda 

piratattacken skedde i juni så kan vi se att Anson fick den möjligheten han letade efter för att 

kunna övertyga sin publik. Här kan vi finna Ansons referensobjekt; Strait Settlements säkerhet 

för både dess handel och medborgare. Det är dessa som anses vara hotade. Anson tar på sig 

uppdraget som säkerhetiseringsaktör för att skydda kollektivet genom säkerhetsaktioner.104   

 
102 Buzan et al 1998, 25. 

103 Parkinson 1960, 47. 

104 Buzan et al 1998, 36. 
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Innan jag går in på diskursanalysen vill jag även påpeka andra aktörer i säkerhetiseringen, 

tidningar såsom Penang Argus och Penang Guzette och deras sätt att beskriva händelserna är 

delaktiga och påverkar sektorn, detta gör dem till funktionella aktörer. Jag vill argumentera för 

att dessa tidningar har influenser inom beslutsfattandet, då tidningarna kan sätta press på 

politikerna beroende på vad de väljer att trycka i sina tidningar. I detta fallet är det tydligt att se 

vad tidningarna förespråkar för agerande emot malajerna och kineserna i Selangor incidenten 

och den påstådda piratattacken. Penang Argus i sitt nummer den 1 juli 1871 sätter press på 

Anson och regeringen genom att påpeka att de väntar på att se hur de väljer att besvara Rajah 

Mahmood agerande mot britterna, de påpekar även att han har varit ett problem för britterna i 

flera år och de menar på att han borde bli lärd en läxa som han kommer att komma ihåg för en 

lång tid framöver. De spekulerar även om att piraterna är implicerade bland aristokratin i 

Selangor. De ifrågasätter om regeringen i Straits Settlements kommer tillåta denna “skandal” 

gå obesvarad utan att bestraffa dessa förbrytare. Med retoriska frågor som sätter press på Anson, 

i detta fall så målar tidningen upp en bild om farorna som medborgarna kan vänta sig med; 

“evil-disposed marauders who fancy they can carry on piracy in these waters unmolested?” som 

faror för medborgarna ifall Anson inte gör något åt detta.105 

 

Från Penang Argus kan man se tydligt användande av laddade ord och hur de ser på situationen. 

När de kräver agerande och bestraffning mot piraterna och aristokratin så sätter de både press 

på, men också hjälper Anson utifrån att de hjälper till att övertyga publiken. Som jag var inne 

på ovan så blir Penang Argus en funktionell aktör, någon som påverkar dynamiken i sektorn. I 

detta fallet så vill jag argumentera för att tidningen påverkar säkerhetiseringsaktören (Anson) 

då det ger ännu en anledning till att agera kraftfullt mot malajerna i Selangor. Denna 

funktionella aktör påverkar den lokala publiken, det vill säga befolkningen i Straits Settlements. 

Tidningarnas ton påverkar befolkningen och det är inte svårt att tro att läsarna står bakom ett 

kraftfullt svar mot piraterna och aristokrater så som Rajah Mahmood, som tidningen anser står 

bakom de påstådda piraterna. 

 

 
105 From the Penang “Argus” of July 1, 1871, PP C.466 (1872), 14. 
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Jag vill nu undersöka och lägga fokus på Ansons brev till Sultanen av Selangor, Abdul Samad, 

efter Selangor incidenten. I detta brev kan man se bakomliggande hot, men även direkt hot finns 

i form av kanonbåtsdiplomati, brevet kom tillsammans med den brittiska kanonbåten HMS 

Teazer som riktade sina kanoner mot Sultanens palats106. Här ser vi exempel på den sub-

imperialistiska betydelsen, personer på plats som påverkar och driver fram en politisk 

förändring både i relationen med en inhemsk stat men även i den inhemska statens politiska 

ordning. Anson i sitt brev sätter press på Sultanen genom att konsekvent påpeka att det påstådda 

piraterna flydde till hans by och att de hittades där. Anson kräver att de påstådda piraterna som 

ska vara kvar i Sultanens territorium ska ges över enligt det fördraget som Selangor och 

britterna har. Det viktigaste i detta brevet är dock kraven att Sultanen ska delegera makt över 

Selangor flodområdet och dess fort till en person som den koloniala regeringen kan lita på 

kommer att följa fördraget som finns mellan Selangor och Straits Settlements107. Denna person 

är Sultanens svärson Tunku Kudin, som jag presenterade i bakgrunden, en västerländsk utbildad 

malajisk aristokrat som var populär bland handelsmän och styrande i Straits Settlements. Anson 

(som skickade brevet till Sultanen) och Birch (som höll i förhandlingarna) lyckas sätt press på 

Sultanen så att han tvingas acceptera önskan om att tillsätta och formellt delegera makt till 

Tunku Kudin. Detta ger Anson möjlighet att presentera det som att Sultanen accepterar en del 

av ansvaret för den påstådda piratattacken och incidenten, detta är en faktor som han kan 

använda för att övertyga sin publik att han agerade för Straits Settlements säkerhet. Han kan 

hänvisa till hur Sultanen och hans oförmåga att hantera sin befolkning och lokala ledare är ett 

hot mot referensobjektet, Straits Settlements och dess säkerhet.   

 

Andra exempel på den säkerhetisering retoriken och de extraordinära åtgärderna som Anson 

använder är bombningen av forten i Selangor. Anson i ett brev till Earl of Kimberley efter 

Selangor incidenten påstår att de återkommande klagomålen som når Penang gällande sjöröveri 

som kommer från Selangor och andra former av plundring som gjorts av Selangors aristokrati 

har pågått för länge utan motstånd. Han skriver att han hoppas att effekten av den bestraffning 

som de har fått i form av Kapten Robinsons förstörelse av forten108. Förstörelsen av forten är 

det tydligaste exemplet av extraordinära åtgärder som Anson använder sig av, han skickar in en 

 
106 Cowan 1961, 90. 

107 Acting Governor Anson to His Highness the Sultan of Salanogre. PP C-466 (1872), 19. 

108 Acting Governor Anson to the Earl of Kimberley, 14 July 1871, PP C.466 (1872), 1.  
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kanonbåt för att första de fort som är ockuperade av följare till lokala aristokrater i ett 

territorium tillhörande en suverän stat. Genom att i meningarna innan måla upp bilden om att 

det är återkommande klagomål och att malajerna har plundrat utan att möta motstånd så målar 

han upp det externa hotet till referensobjektet, han utför ett säkerhetisering agerande. Problemet 

ses också som säkerhetiserat då Anson inte får några konsekvenser från Colonial Office. När 

hans publik som i detta fallet är Colonial Office och Earl of Kimberley accepterar hotet så blir 

det säkerhetiserat. Detta gör att hans extraordinära åtgärder inte får några konsekvenser då hans 

publik har accepterat att det är nödvändigt att utföra sådana aktioner för att skydda 

referensobjektet. 

 

Avslutningsvis är det värt att nämna Maxwells öppna brev gällande Ansons agerande. Detta 

brev kunde ha varit en faktor som gick emot Anson i hans försök att övertyga publiken. Ansons 

reaktion blir att återigen förklara för Colonial Office att han endast agerande utifrån frågan om 

sjöröveri och bestraffade bara de aristokrater som hade hjälpt piraterna samt att han distanserade 

sig från Birch hårda förhandling. Han påstår även att han inte ansåg att Sultanen var ansvarig 

för de aktioner som hans undersåtar hade begått.109 Trots Maxwells brev så lyckades Anson att 

övertyga sin publik, men det syns att det tvingade fram en reaktion från honom. Som Rubin 

påstår i sin forskning så erkände han aldrig att han hade gjort något fel, och i detta brevet kan 

vi se hur han vinklar händelserna till sin fördel genom att distansera sig från Birchs agerande 

samt påstå att han inte ansåg Sultanen som ansvarig. Det sista anser jag att jag har motbevisat i 

analysen ovan där han genom sitt språk sätter press och tvingar Sultanen att acceptera en del av 

ansvaret. Eklöf Amirell påpekar dock i sin studie att Maxwells brev ledde till att stödet till 

Tunku Kudin ej blev så starkt som lovat då britterna och policyn av att icke inblandning blev 

åter bekräftad110. 

 

Reflektioner 

Som jag har argumenterat för ovan så anser jag att Anson genom sin diskurs lyckades övertala 

publiken att det existentiella hotet, i detta fallet sjöröveri baserat utifrån Selangor (även om 

 
109 Acting Governor Anson to the Earl of Kimberley, 24 October 1871, PP C.466 (1872), 38 – 39. 

110 Eklöf Amirell 2019, 136. 
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sjörövarna ska ha gått ombord i Penang), var så stort att han var tvungen att bryta mot regler. 

Han bröt reglerna genom att gå utanför sina befogenheter när han tvingar Sultanen att ändra 

den politiska relationen som finns mellan Straits Settlements och Selangor. Även användandet 

av extraordinära åtgärder som användandet av kanonbåtar och förstörelse av Selangors fort gick 

utanför hans befogenheter. Att ha en brittisk kanonbåt riktad mot Sultanens palats medan de 

förhandlar kan ses som en extraordinär åtgärd då det kan tolkas som att han ej upplever att 

britterna kan vara säkra i Selangor efter att ha blivit attackerade när de sökte efter skeppet och 

när de återvände.  

 

Anson lyckades även att övertyga publiken att acceptera hotet, därmed göra problemet 

säkerhetiserat. Han lyckas göra det genom den diskursen han använder sig av. I sina brev så 

beskriver han hur klagomål är återkommande och hur malajiska aristokrater stödjer plundring 

och attacker på handelsfartyg. Han påstår att hans agerande var nödvändigt och det måste anses 

blivit accepterat från publiken då han inte fick några konsekvenser från Colonial Office eller 

regeringen.  

 

Vad har då den påstådda piratattacken för betydelse i det koloniala sammanhanget? På kort sikt 

så ledde den till Selangor incidenten och dess konsekvenser. Den visar även en syn där Colonial 

Office ej framstår som intresserad av aktionerna som Anson och de andra aktörerna tog. Om 

detta beror på hur Colonial Office får incidenten redogjord för sig eller ifall det är på grund av 

Sultanens accepterande av ansvar, efter Anson och Birchs press, är svårt att säga. Men som jag 

har presenterat och argumenterat för så anser jag att Anson lyckas presentera händelsen och sitt 

agerande som en reaktion och snabb aktion mot sjöröveri för att skydda Strait Settlements. Han 

lyckades övertyga publiken både i Straits Settlements och Colonial Office.  

 

Slutsatser och diskussion 

Den första frågan jag besvarar i denna studie är vilken bild som framträder genom att 

systematisk källkritisk granska materialet. I analyskapitlet har jag tagit mig an materialet utifrån 

olika perspektiv och även lyft fram de luckor och inkonsekvenser som finns i materialet. Jag 

vill här presentera ett par punkter där dessa inkonsekvenser och luckor skapa problem för att 

etablera ett händelseförlopp.  
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1. Det saknas information var det kom ifrån och hur ryktet om den påstådda piratattacken 

nådde ägarna. 

2. Oklart varför Kim Seng Cheong var ute längs med kusten den 24 juni efter att skeppet 

ska ha anlänt till Selangor den 18:e 

3. Ongs inkonsekvens gällande förmågan att känna igen sitt skepp. Han kunde känna igen 

det på sitt segel på lång distans men kunde ej vara säker på att skeppet var hans när han 

stod ombord det.  

4. Saknandet av spår från den påstådda piratattacken i källorna, samt att det inte reflekteras 

över saknaden av spår i breven. 

5. Problemen att hitta bevis för rättegången och att det tog långa tid för den att börja. 

6. Oklarheter vad som hände med de påstådda piraterna efter att de hade dömts. 

7. Saknaden av någon information gällande liken av de mördade passagerarna.  

 

Dessa punkter och även andra inkonsekvenser som jag har gått igenom i denna uppsats gör det 

svårt för mig att kunna påstå att den etablering av händelseförloppet som har varit den 

dominanta i tidigare forskning, även om vissa forskare har ställt sig skeptisk till den, är den som 

har hänt. Trots att jag ej har valt att använda mig av den weibullska vetenskapssynen så vill jag 

kort diskutera den i relation till detta. Utifrån den weibullska skolan av källkritik så skulle jag 

ej kunna påstå att attacken har hänt utifrån de källorna som jag har använt. Som jag har påpekat 

i denna studie så är informationen i källorna för inkonsekvent för att påstå att man kan få ut ett 

säkerhetsställt händelseförlopp. Men jag skulle inte heller kunna påstå något annat ifall jag 

använde mig av den vetenskapssynen.  

 

Vad jag istället har gjort är att peka ut de inkonsekvenser och andra problem som finns med 

källorna för att kunna etablera ett händelseförlopp eller en historisk sanning. Men utifrån de 

analyser, tillvägagångssätt och det källmaterial som jag har använt mig av så anser jag att det 

finns en sannolikhet att britterna inte vet exakt vad som hände men att de inte ville veta vad 

som hade hänt, utan att de tog vara på en möjlighet som visade sig.  
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Om detta betyder att Ong Hong Buan hittade på attacken som ett försäkringsbedrägeri eller ifall 

det faktiskt var någon form av piratattack kan jag inte bevisa, men att den ska ha utförts av 

kineser, att de gick ombord i Penang samt att stöldgodset hittades i kinesiska butiker i Selangor 

pekar på en möjlighet att Ong hade något med detta att göra snarare än den lokala malajiska 

aristokratin i Selangor som britterna verka skylla på.  

 

Så avslutningsvis och för att besvara forskningsfrågan så anser jag att utifrån min systematiska 

källkritiska genomgång av materialet så vill jag påstå att det kan ha hänt någon form av attack 

men oklart i vilken form. Men det finns även faktorer som pekar på att det kan vara en form av 

konspiration också.  

 

Detta skiljer sig från tidigare forskning då de ej har fokuserat på att granska själva 

händelseförloppet utan har fokuserat på Selangor Incidenten och dess konsekvenser. De har 

tagit händelseförloppet som har presenterats för sanning eller valt att ej diskutera det, förutom 

i vissa fall pekat ut inkonsekvenser och konstigheter med den, såsom Eklöf Amirell gjorde i sin 

forskning. Genom min källkritiska granskning har jag kunnat presentera olika möjligheter som 

kan vara den historiska sanningen.  

 

För att besvara de andra forskningsfrågorna gällande betydelsen av den påstådda piratattacken 

i det koloniala sammanhanget har jag valt att fokusera på hur Anson och även andra brittiska 

aktörer lyckades skapa ett säkerhetshot som kunde motivera och försvara britternas agerande 

för publiken. Denna motivationen kom utifrån tidigare forskning och specifikt Parkinson och 

Cowan i deras analys om att Birch och Robinsons tendenser påverkade deras hantering av 

konsekvenser efter Selangor incidenten. Vad jag har visat i min analys är att den påstådda 

piratattacken fick betydelse på grund av hur britterna på plats agerade. I min analys har jag lyft 

fram hur Anson och de andra aktörerna gick tillväga för att lyckas säkerhetisera ett problem i 

deras ögon. Genom att måla upp en piratattack och konsekvenserna av dem som ett hot, samt 

att britterna lyckades få Sultanen att acceptera en del av ansvaret, så klarade Anson sig utan 

bestraffning eller större kritik från den publiken han försökte övertala. Hans sätt att 

kommunicera med både hans överordnade i Colonial Office och med Sultanen, samt med hjälp 

av funktionella aktörer gjorde att han lyckades utföra en säkerhetisering av ett problem, vilket 
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ledde till en förändring i relationerna mellan Straits Settlements och Selangor. Detta går i 

liknande linje med tidigare forskning och det som Parkinson samt Cowan presenterade i sin 

forskning, där de menar att åsikter och tendenser påverkade utvecklingen i relationen mellan 

Straits Settlements och Selangor. Dock den skillnad och den nya analysen som jag presenterar 

är just fokuset och presentation av den säkerhetiserings process som användes i samband med 

incidenten. Jag har lyft fram retorik som Anson och andra aktörer använder sig av för att kunna 

övertala sin publik att deras aktioner var nödvändiga.  

 

Vad jag ämnade att besvara med min forskningsfråga var att visa på hur män på plats i periferins 

hade en betydelse i utvecklingen, men även hur de gick tillväga för att lyckas med detta. Som 

jag visat i min analys så kunde lokala män styra den koloniala utvecklingen utan direktiv från 

regeringen där hemma genom att övertyga sin publik i efterhand att deras aktioner var 

nödvändiga.  

 

Frågor till framtida forskning inom ämnet 

Under denna studiens gång så har det växt fram frågor till framtida undersökning om denna 

händelse. En utveckling av denna studien där man jämför arkivmaterialet av 

brevkorrespondensen jämfört mot de versioner av breven som publicerades i rapporten hade 

varit en intressant studie och tillfört inom forskningen kring koloniala källor, då det kan stärka 

Bowmans forskning om redigering av brev i parlamentariska artiklar. Det hade även kunnat ge 

annan information som kan ha varit av värde till denna studiens forskningsfrågor. För en 

framtida studie inom samma ämne så skulle det vara värt att besöka arkiv i Singapore eller 

Penang, både i hopp om att finna mer tidningar som ej har digitaliserats både brittiska och 

kinesiska, men även koloniala källor såsom dokument från rättegången.  
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