


Främling eller vän? 

Svenskar i Turkiet på 1700-talet 

Åsa Karlsson 

När August Quennerstedt 1909 skulle publicera den dagbok som präs
ten Sven Agrell hade fört under sina år i Turkiet på 1710-talet skrev 
han ett förord där han presenterade Agrell och dagboken.11 förordet 
berättar Quennerstedt bland annat att Agrell noterade att några kvin
nor i Konstantinopel (nuvarande Istanbul) hade kastat blickar efter 
honom och hans sällskap och "huru de blevo stående och admirerade 
oss". Agrells upplevelse kommenterades av Quennerstedt på följande 
sätt: "Här tycks han ju naiv nog, men sanningen var väl den, att de ljusa 
högvuxna fremlingarne från norden, med stolt gång och om hvilkas 
bedrifter så mycket talades, hade något tilldragande för de stackars 
varelser, som vanligen sågo sig omgifna af tjockläppade, svarta, defek-
ta morianer som vaktare eller af turbangubbar i vidbyxor och långa 
kaftaner som adoratörer."2 Men när Agrell själv på 1710-talet berättade 
om detta nämner han inga "tjockläppade morianer" eller "turban
gubbar". Han skriver om "svarta eunucker" som vaktade de kvinnor 
som vanligtvis var instängda i harem och att det "var löj eliget, att då 
desse eländige kvinnes-personer, som intet vare vane att se annat folk 
än sina egne, blevo oss varse på gatorne, blevo de ståendes och admire-

1 När jag skriver Turkiet och turkar i denna uppsats är det 1700-talssvenskarnas an
vändning av dessa termer som avses och inte den moderna statsbildningen eller den et
niska tillhörigheten. Under 1700-talet användes beteckningen Turkiet ofta liktydigt 
med det osmanska riket och med turkar avsågs oftast den muslimska befolkningen. 

2 Agrells dagbok, Quennerstedts förord s. xi. 
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rade oss".3 Quennerstedt hade lagt till något när han berättade om 
denna dagboksanteckning. 

När Agrells dagbok 1988 åter gavs ut i faksimil av 1909 års utgåva, 
kände sig utgivaren påkallad att tillfoga ytterligare ett förord. Den ak
tade historikern Gunnar T. Westin gavs uppdraget att skriva detta och 
han gjorde en försiktig kommentar som säger något om vad som hänt 
på de 200 åren mellan att Agrell skrev sin dagbok och Quennerstedt 
publicerade den: "Den noggranne läsaren av hans [Quennerstedts] 
förord till dagboken skall nog finna, att han förstärker en del av Agrells 
omdömen om turkarna och de turkiska sedvanorna i 'rasistisk rikt
ning, för att nu använda ett aktuellt modeord."4 

En läsare av Quennerstedts förord på 1990-talet behöver dock inte 
läsa särskilt noggrant för att upptäcka hans grova omdömen om det 
turkiska samhället och folket. När Quennerstedt till exempel hyllar 
Agrells lugna och klara blick på sin turkiska omgivning skriver han på 
följande sätt: "Det är en i många avseenden mycket avskräckande bild 
han ger oss av de orientaliska tillstånden och han är ingalunda besvä
rad av någon falsk blygsamhet, som kastar en slöja över lytena. Mora
lisk ruttenhet, sniken vinningslystnad, dåsig lojhet, slentrian och 
kortsynthet gömma sig över allt under den yttre prakten och ståten." 

För Quennerstedt hade Turkiet definitivt blivit något främmande, 
men hur uppfattade egentligen Agrell själv, och andra svenskar som 
besökte Turkiet under 1700-talet, samhället och människorna de möt
te? Var turkarna främlingar eller vänner? 

Vänskap 

Det var kriget som hade placerat prästen Sven Agrell i Turkiet. Han 
hade som bataljonspredikant följt den svenska armén från 1707. Efter 
svenskarnas förlust mot Peter den stores ryska armé vid Poltava 1709 
tvingades Karl XII med följe att fly fältet, och tillsammans med kungen 
hamnade Agrell så småningom i Bender i nuvarande Moldavien, men 
som då låg i Turkiet. Där skulle kungen stanna många år — år fyllda 

3 Agrells dagbok s. 75. 
4 Agrells dagbok, Westins förord s. 12. 
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bland annat av förhandlingar med ledningen för det osmanska riket om 
allians mot Ryssland. Den svenske kungen behövde turkarnas krigs
makt för att slå mot den ryska armén. Sverige behövde Turkiet som vän. 

Sveriges strävan efter politisk allians med Turkiet dominerar flera 
av de dagböcker som skrevs av personer vid svenska legationen i Kon
stantinopel. En av dessa män var sekreteraren Gustaf Celsing. I sin 
dagbok antecknade han diplomatiska och militära nyheter som berör
de Sveriges ställning. Celsings dagbok är kortfattad med endast några 
enstaka meningar om vad som tilldragit sig av vikt. Han gav inte ut
tryck åt några iakttagelser eller åsikter om sin turkiska omgivning, 
men vi vet att han lärde sig turkiska och att ett livslångt intresse för 
Turkiet väcktes under åren i Konstantinopel. 

När Celsing kom tillbaka till Sverige fick han göra översättningar av 
officiella dokument från turkiska till svenska. Han insåg då behovet av 
att det anställdes fler personer i förvaltningen som kunde turkiska och 
agerade för att en turkisk språklärare skulle rekryteras som dels kunde 
utföra översättningar, dels lära svenska ynglingar turkiska. Celsing 
hade viss men inte full framgång med sitt förslag. Riksdagen beslöt 
1739 att anställa en sådan språklärare, men tjänsten tycks aldrig ha bli
vit tillsatt. Två av Celsings egna söner lärde sig däremot turkiska. 
Hans äldste son Gustaf Celsing d.y. fick ett stipendium för att först 
studera de orientaliska språken på hemmaplan med hjälp av fadern och 
därefter "resa till Orienten och sig i samma språk därstädes perfektio
nera".5 Även den yngre sonen Ulrik Celsing lärde sig turkiska och kom 
att, liksom brodern, verka som diplomat i Konstantinopel. 

Under nästan hela 1700-talet fanns således någon ur familjen Cel
sing i Turkiet som diplomat. Fadern och sönerna Celsing verkade för 
den politiska vänskapen mellan Sverige och Turkiet som bestod näs
tan hela seklet. Det var just ordet vänskap som användes om denna 
relation mellan två stater. Sverige kallades i diplomatiska samman
hang för Turkiets äldste vän. Vänskapen kunde bland annat uttryckas 
ceremoniellt med en särskilt fin placering vid en mottagning hos sulta
nen eller någon extra fin gåva. Ulrik Celsing berättade till exempel att 
han fått en sobelpäls när han mottogs av sultanen på 1770-talet, en gåva 

5 Zetterstéen 1941 s. 13. 
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som var mycket finare än de kaftaner som de övriga diplomaterna fick 
vid liknande mottagningar. Med sådana gåvor markerades den poli
tiska vänskap som dock till syvende och sist handlade om att ställa upp 
med militär hjälp om så skulle behövas. 

Sveriges önskan om vänskap gällde inte bara politik. Det fanns ock
så personer som agerade för handel med det osmanska riket. Under 
Karl XII:s vistelse på 1710-talet diskuterades handelsfrågorna i det 
svenska fältlägret. Det var framförallt Johan Silfvercrantz som drev 
denna fråga. Han blev efter studier vid Uppsala universitet kommissa
rie i kommerskollegiet och reste i flera år runt i Europa för att studera 
handel och manufakturer. I november 1710 kom han till Bender för att 
informera kungen om sina iakttagelser och för att föreslå att Sverige 
skulle börja handla med Turkiet. Det skulle kunna leda till handelns 
och näringarnas förbättrande i Sverige — ett perspektiv som säkert 
tilltalade kungen. Silfvercrantz blev inte långvarig i Bender utan skick
ades i augusti 1711 iväg på en resa i de östra medelhavsländerna för att 
utveckla sitt förslag genom att undersöka handeln i Orienten. Med sig 
på resan hade han orientalisten och studiekamraten från uppsalaåren 
Mikael Eneman. Resan tog dock snart slut när Silfvercrantz plötsligt 
insjuknade och avled i juli 1712. 

Det dröjde till 1738 innan Silvfercrantz planer blev verklighet. Det 
året inrättades det Levantinska kompaniet för handel med det område 
som då kallades Levanten och som motsvarar Främre Orienten, fram
förallt länderna i östra Medelhavet. Kompaniet handlade med bland 
annat svensktjärn och kläde, men affärerna gick inte så bra och redan 
efter knappt 20 år avvecklades kompaniet. 

Diplomati och handel var två sätt att knyta vänskapliga relationer 
mellan staterna Sverige och Turkiet. Men att två länder handlade och 
hade diplomatiska relationer med varandra behöver inte innebära att 
mötet mellan människor från dessa länder var helt vänskapligt. Hur 
uppfattade en person som varken var diplomat eller köpman Turkiet? 

Vän eller fiende? 

Diplomaten Gustaf Celsing d.ä. gav i sin dagbok inga kommentarer 
om folket och samhället i Turkiet. Det gjorde däremot den svenske 

76 



legationspredikanten Sven Agrell i sin, som är mycket utförligare och 
innehållsrikare än Celsings. Liksom Gustaf Celsing noterar även 
Agrell vilka som kommer och åker, vilka visiter han gör, vilka brev han 
skriver samt de viktigaste politiska och militära händelserna. Men där
utöver gör Agrell en mängd iakttagelser om livet i Konstantinopel. 
Han var intresserad av att se sig omkring och lära känna staden. Det 
fanns mycket att se. Konstantinopel var en smältdegel där en mängd 
kulturer och religioner möttes och Agrell var ivrig att ta del av allt. 

De olika religionerna i Konstantinopel intresserade honom mycket. 
Förutom att han besökte andra kristna kyrkor gick han både till den 
muslimska och judiska "gudstjänsten". Han berättar ingående om allt: 
hur "kyrkan" var inredd, hur besökarna var klädda, vilka sånger man 
sjöng, om det hölls någon predikan och så vidare. Agrell berättar sak
ligt om vad han iakttagit och kommer sällan med någon värdering om 
de olika religiösa ceremonierna. När han i maj 1710 hade besökt en 
muslimsk "gudstjänst" gällde hans enda värderande kommentar de 
dansande dervischerna som hade framträtt. "Detta kringlöpande sker 
till den ändan, att de skola komma liksom uti exståsi och så få uppen
barelser, men till det ringaste blevo de alla denna gången förskonade; 
och hålla ävenväl de förståndigare turkarna detta för narreri."6 Det är 
intressant att Agrell inte distanserar sig från alla turkar när han kom
menterar denna religiösa ritual, utan snarare visar han sin frändskap 
med dem han kallar "de förståndigare turkarna". 

Man förvånas över att Agrell hade en så saklig inställning till islam. 
Den religiösa toleransen var inte särskilt stor i Sverige, eller i Europa, 
vid den här tiden. Det osmanska rikets framgångsrika expansion ledde 
till en utbredd rädsla för det muslimska hotet. Rädslan fanns även i 
Sverige trots att svenskarna inte var omedelbart hotade av den 
osmanska arméns frammarsch. På sommaren 1683, när Wien be
lägrades av turkiska trupper, bad man i svenska kyrkor att "kristenhe
tens arvfiende", det vill säga turkarna, skulle slås tillbaka. När så hade 
skett trycktes en "tacksägelseskrift över den kejserliga residensstaden 
Wiens förlossning och de kristnas erhållne seger emot turken". Tack
sägelseskriften sändes ut och skulle uppläsas i alla församlingar i hela 

6 Agrells dagbok s. 106. 
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det svenska riket under oktober 1683. Genom böner och tacksägelse
skrifter spreds således bilden av turken som hotfull och den osmanska 
arméns nederlag som en seger för hela kristenheten. 

Även sedan turkiska trupper slagits tillbaka vid Wien spreds rädslan 
för muslimerna i olika skrifter. Ett exempel är prästen Erland Dryse-
lius bok Luna Turcica eller Turkiske måne som trycktes 1694. Den be
handlar många sidor av turkisk historia och statsskick med syfte att 
avslöja hur falsk Muhammed och hans religion var. Boken innehåller 
också en bild av en massavrättning som skulle visa hur barbariskt man 
behandlade människor i Turkiet. 

Det var denna bild Agrell bar med sig när han kom till Turkiet. Och 
det var denna bild han försökte vederlägga i sina brev hem till Sverige. 
Det är uppenbart att det fanns ett stort intresse för Turkiet i Sverige. 
Både Agrells far och morbror skrev långa listor på allt de ville veta, och 
Agrell svarade noggrant på alla deras frågor om turkarnas styrelsesätt, 
kvinnans ställning och landets religiösa sedvänjor. Vi kan föreställa oss 
att dessa brev lästes upp för släktingar och vänner hemma i Sverige. 
Breven kan ses som föregångare till de resebrev och reseberättelser 
som publicerades i Sverige senare under 1700-talet. 

I sina brev hem kan man se att Agrell var medveten om den negativa 
bild som fanns av islam i Sverige och han försökte ge en positivare bild. 
Han skrev till fadern i oktober 1710 och berättade om "turkarnas fasta 
nu för tiden, varutinnan den består och sådant mer, även väl om deras 
religion någotlitet, att de beskyllas för mycket som intet är". 

Det är fel att påstå att Agrell enbart var positiv till allt han mötte i 
Konstantinopel, men det är sällan han uttalar sig generaliserande om 
turkar, deras karaktärsdrag och liknande. Vid några tillfällen ger han 
dock mer svepande omdömen. Ett tillfälle var när han hade besökt en 
festplats där man roade sig efter avslutad religiös fasta. Agrell kom
menterade turkarnas förlustelser: "Summa när man betraktade uti vad 
ringa och gemena saker de funno nöje, kunde man se detta folkets 
ruditet, som intet veta av något artigt eller kultiverat folk anständigt 
och behagligt tidsfördriv."8 Här verkar det dock vara en social distans 

7 Agrells dagbok s. 168. 
8 Agrells dagbok s. 75. 
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snarare än en kulturell som kom till uttryck. Det är prästen snarare än 
svensken som talar. Prästerna i Sverige klagade ofta på folkets råa 
seder. 

De ytterst få uttalanden Agrell gör om turkarna som folk kan jäm
föras med vad han skriver om danskar i sin dagbok. Danmark var en av 
Sveriges fiender under stora nordiska kriget, liksom under många tidi
gare krig, och om sina fiender i krig tyckte man inte. Agrell kunde 
skriva mycket svepande och nedsättande omdömen om danskarna. 
När han fick nyheten om svenskarnas seger vid Helsingborg 171 o jub
lade han och kallade Danmark för "otrogne granne". När den danska 
versionen av vad som hänt i slaget nådde Agrells öron kommenterade 
han: "Detta är nu de danskas, och utan tvivel, efter deras medfödda art, 
prål- och lögnaktige berättelse." Vid ytterligare ett tillfälle när han 
kommenterade slaget triumferade han "att våra, genom Guds nåd, 
haft en fullkommelig seger över sin otrogna och menediska granne".11 

Det var många negativa omdömen som Agrell radade upp när han 
berättade om slaget vid Helsingborg. Den danske fienden var otrogen 
och medfött skrytsam och lögnaktig. Sådana uttryck använde han där
emot inte om turkarna. Med turkarna fanns ingen fiendskap på det 
politiska planet och därför ser Agrell dem inte som otrogna och falska. 
Det viktiga var vem som var vän eller fiende i kriget — inte den etniska 
tillhörigheten och de föreställningar som i våra dagar är förknippade 
med denna. 

Vän och främling 

Drygt 60 år efter det att Sven Agrell var legationspredikant i Konstan
tinopel kom Jacob Jonas Björnståhl dit på sin tolv år långa resa. Björn-
ståhl hade studerat orientaliska språk i Uppsala och tjänstgjort som 
informator åt adelsbarn innan han blev erbjuden att följa med yngling
arna Rudbeck på en utrikes resa. Resan gick genom flera europeiska 
länder innan Björnståhl äntligen 1776 äntrade båten till Turkiet. Det 

9 Agrells dagbok s. 93. 
10 Agrells dagbok s. 96. 
11 Agrells dagbok s. 100. 
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hade länge varit hans mål att besöka Orienten, men det var först efter 
att han i januari 1776 utnämndes till extra ordinarie professor i orienta
liska språk i Uppsala som han gav sig av. 

Till skillnad från Agrell hade Björnståhl förberett sitt besök genom 
studier i orientaliska språk både i Uppsala och under åren i Europa. 
Vid universitetet i Uppsala kunde man redan under 1600-talet studera 
orientaliska språk. Den Orient som man var intresserad av var dock 
inte den samtida. Det var Bibeln som stod i centrum för intresset och 
därmed de språk som behövdes för att förstå Bibeln bättre. Med 
orientaliska språk menades framförallt hebreiska — Gamla Testa
mentets språk — men även syriska, kaldeiska (bibelarameiska) och 
arabiska. 

Björnståhl kunde således inte tala turkiska när han kom till Kon
stantinopel, men han satte omedelbart igång med studierna och gjorde 
snabba framsteg. Ambassadören Ulrik Celsing rapporterade hem till 
Sverige om hur flitig Björnståhl var och hur snabbt han lärde sig detta 
svåra språk, som Celsing skrev med hänvisning till sina egna erfaren
heter av turkiskan.12 

Björnståhl skrev många brev hem till Sverige under sin resa och han 
förde en dagbok, precis som Agrell hade gjort. En skillnad jämfört 
med Agrell var att Björnståhl visste att det han skrev skulle publiceras, 
både i Sverige och andra länder. Förläggaren Gjörwell hann inte pub
licera allt innan Björnståhl avled i juli 1779, men några volymer hann 
komma ut både på tyska och holländska. Den bild Björnståhl gav av 
Turkiet var således skriven för en större publik i syfte att sprida kun
skap om ett annat lands förhållanden. 

Trots att det endast skiljer 60 år mellan Agrells dagbok och Björn-
ståhls resebeskrivning så skiljer det mycket i synsätt mellan de två rese
närerna. Om Agrell sällan gav några allmänna omdömen om turkarna, 
så var Björnståhl snabb att ge en beskrivning av nationalkaraktären. 
Redan innan han kommit fram till Konstantinopel deklarade han: 
"Okunnighet och högmod, som gemenligen följas åt, utgöra en 
huvud-trait i turkarnas national-karaktere."13 

12 Ulrik Celsings depescher 17/11777, Turcica, Riksarkivet. 
13 Björnståhl, Resa til Franrike, Italien del 5, s. 14. 
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Björnståhl jämför ofta förhållandena i Europa och Asien, vilket 
knappt förekommer hos Agrell. I juni 1778 skriver Björnståhl ett brev 
där han försöker ge en beskrivning av turkarnas seder och bruk. Upp
giften är svår, skriver han, eftersom hans kunskaper är begränsade, 
men han gör ändå ett försök att karakterisera turkarna: 

Utom dess är det icke lätt att skriva med smak om en nation, som icke 
har någon; åtminstone icke en sådan som liknar vår. Vi finne, i allt, deras 
bruk underliga; de, våra. Deras levnad och seder röja ännu deras 
uråldriga ursprung ifrån Osterlanden. De komma ännu i dag det simpla 
naturens tillstånd nog nära. De hava en stor osmak för alla nya moder 
och nya kunskaper; de hata allt utländskt. Deras fördomar, ja deras 
medfödda förakt för européerne i synnerhet och allt, som kommer 
därifrån, utestänga dem ifrån all hyfsning och förändring i deras enfald. 
Redan denna allmänna grundritningen, så liten den ock är, sätter 
turkarnes porträtt i en stor antites emot våra bruk i Europa, till vilka de 
formera de besynnerligaste pendanger; och kan man aldrig göra sig ett 
bättre begrepp om Turkiet, än då man föreställer sig en Europé 
renversée} 

Ett upp och nervänt Europa — så såg Björnståhl Turkiet. Han ger en 
mängd exempel för att visa läsaren hur upp och nervänt allting är. 
Exemplen ter sig för den nutida läsaren ibland lite konstiga: "Vår hu
vudbonad är svart; deras vit eller grön. Vi bruke hatt; de mössa."15 På 
liknande sätt fortsätter han att jämföra klädedräkten för att bevisa att 
Europa är tesen, Turkiet antitesen. Jämförelsen utfaller, som i citatet 
ovan, ofta till turkarnas nackdel, men inte alltid. Efter den långa upp
räkningen av skillnader i klädedräkten sammanfattade Björnståhl för 
sin adressat på följande sätt: 

Föreställ sig en turk om heta sommarn med en tjock och varm 
huvudbonad, men med bar hals, och sedan med en lång och fotsid 
kappa, som därtill ofta är fodrad med pälsverk, och utomdess med flere 
underkläder, som äro väl omgjordade, samt dess långa och vida röda 
byxor, som hänga honom neder på fötterne, gåendes med mycken 
gravitet i sina gula tofflor. Och föreställ sig sedan en europeisk sprätthök, 

14 Björnståhl, Brev från en resa i Europa, s. i44f. 
15 Björnståhl, Brev från en resa i Europa, s. 145. 
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med pudrat och krusat hår, en hög tupé, piska, eller pung, i taftskläder, 
som äro avstympade, med manschetter och alle etcetera, och därtill 
stekspett vid låret m.m. så lärer min herre finna, vad figur en sådan gör i 
turkarnes ögon, och vice versa. När jag först kom hit, och fick se den vita 
och mångfärgade huvudbonaden, tillika med den långa dräkten, tänkte 
jag, att allt vad jag såg var kvinnfolk. Så förekommer det en på långt håll, 
då man ser en samling av turkar.16 

I detta citat är bilderna av europén och turken motsatta, men relativi-
serade — de har ett jämförbart värde. Den europeiske adelsmannen 
framstår inte som någon särskilt beundransvärd figur i Björnståhls be
skrivning. Trots Björnståhls överlägsna hållning i det första citatet 
framgår av detta andra citat att motbilden Turkiet ännu inte var helt 
underlägsen originalbilden Europa i Björnståhls resonemang. Distan
sen till det turkiska är större i Björnståhls beskrivningar än i Agrells, 
men Björnståhl ser inte i lika hög grad ner på det turkiska på det sätt 
som Quennerstedt gjorde 1909 när han skrev förordet till Agrells dag
bok. 

Skillnaden mellan Agrell och Björnståhl blir särskilt tydlig när de 
beskriver samma slags händelser. Båda ägnar stort utrymme i sina an
teckningar åt ceremoniella processioner av olika slag, till exempel i 
samband med audienser. De beskriver ingående klädsel, placering i 
processionen och om man gick eller red, hur hästen var pyntad och så 
vidare. Mitt i en sådan saklig och detaljerad beskrivning kunde dock 
Björnståhl utbrista: "Turkarne, som äro i allt stridige emot europeer-
ne, äro det även därutinnan, att alla deras ceremonier ske ganska bitti
da, vid solens uppgång."17 Allt han såg tolkades utifrån bilden att 
Turkiet var ett upp och nervänt Europa. När Agrell däremot beskrev 
en procession hade han inte den bilden i huvudet. 

Varför fanns denna skillnad mellan Agrells och Björnståhls synsätt? 
Frågan är inte lätt att besvara. Det är uppenbart att Björnståhl hade 
mycket större kunskaper om Turkiet än Agrell när han kom dit. Sedan 
Agrells dagar hade kunskapen och intresset för det man kallade Öster
landet eller Orienten ökat i Sverige, och även allmänt i Europa. 

16 Björnståhl, Brev från en resa i Europa, s. i5of. 
17 Björnståhl, Resa til Franrike, Italien del 5, s. 45. 
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Till 1700-talet hör ett stort kunskapsinsamlande om Österlandet. 
Man samlade manuskript som fördes till biblioteken i Europa. En stor 
samling byggdes till exempel upp av sekreteraren Gustaf Celsing och 
hans två söner diplomaterna Gustaf och Ulric Celsing. Nästan alla 
som kom till det osmanska riket samlade manuskript och i många fall 
skänktes dessa till universitetsbibliotek runt om i Sverige och Europa. 
Manuskripten utgjorde en kunskapsbank om Orienten som kunde 
studeras i Europa. 

Ett annat sätt att skaffa kunskap var de så kallade orientexpeditio-
nerna. Under KarlXII:s tid i Turkiet finansierade han tre sådana expe
ditioner. Kungens intresse för Österlandet var starkt präglat av det 
karolinska enväldets religiösa renlärighet och det därmed samman
hängande stora intresset för hebreiskan och den bibliska historien. 
Orientexpeditionerna på 1710-talet hade alla de bibliska länderna som 
resmål. Den första expeditionen bestod av tre män som var officerare 
och som deltagit i det ryska fälttåget med kungen: Cornelius Loos, 
Hans Gyllenskepp och Konrad Sparre. Som officerare var de alla sko
lade tecknare och det var därför de fick uppdraget. Kungen ville att de 
skulle teckna av monument från Bibelns tid. Själva resan tog cirka ett 
och ett halvt år och gick via Konstantinopel till Egypten och Palestina 
och sedan tillbaka igen. 

Den andra orientexpeditionen bestod av förste legationspredikan
ten Michael Eneman som 1711 gav sig i väg tillsammans med sekretera
ren i kommerskollegiet Johan Silfvercrantz. Till skillnad från de tre 
officerarna Loos, Gyllenskepp och Sparre hade Eneman studerat ori
entaliska språk i Uppsala och var mycket ivrig att få besöka de bibliska 
länderna. Huvudintresset var även denna gång de bibliska monumen
ten och platserna, men inflytandet från resekamraten Silfvercrantz 
vidgade expeditionens mål till att även gälla att studera möjligheten av 
svensk handel. 

Den tredje orientexpeditionen under karolinsk tid genomfördes av 
prästen Henric Benzelius. Han hade studerat orientaliska språk i Upp
sala, innan han 1714 kom till Konstantinopel där han studerade tur
kiska och arabiska under ett år innan han reste vidare. De bibliska 
länderna var viktiga resmål även för Benzelius och dessutom intresse
rade han sig för religiösa seder och bruk, till exempel hos de kristna 
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maroniterna i Syrien. Han samlade manuskript som sedan överläm
nades till Uppsala universitet. 

Dessa tre karolinska expeditioner betydde mycket för orientintres-
set i Sverige, men inte så mycket som de hade kunnat betyda. Både 
Eneman och Silfvercrantz avled unga. Eneman hann efter hemkoms
ten utses till professor i orientaliska språk vid Uppsala universitet, men 
avled bara några dagar efter professorsinstallationen. Henrik Benzeli-
us fick aldrig någon tid att bearbeta sitt insamlade material eller ge ut 
Enemans reseberättelse. 

Senare under 1700-talet åkte en Linné-lärjunge på en orientexpedi-
tion. Det var Fredrik Hasselquist, som framförallt var intresserad av 
att samla växter, naturalier och manuskript. Resan blev inte så lång
varig eftersom Hasselquist insjuknade i tuberkulos och avled i Smyrna 
(nuvarande Izmir) 1752. Efter hans död publicerades en resebeskriv
ning, och Linné kunde också utnyttja Hasselquists herbarium för sin 
Flora Palestina. 

Hasselquists resebeskrivning var ett av bidragen till den kunskaps
bank om Orienten som byggdes upp i Europa. När Björnståhl gjorde 
sin resa till Turkiet hade han förberett sig genom att läsa Hasselquists 
reseberättelse som gavs ut i Stockholm 1757.1 sin egen resebeskrivning 
hänvisar han till den och andra liknande skrifter han läst, och det är 
tydligt att han såg platser och människor genom det filter som texterna 
skapat. Läsningen hade förstås gett honom en mängd kunskaper, men 
dessa kunskaper hade målat en mycket bestämd bild av vad han skulle 
komma att se, och allt han sedan såg fick bekräfta den bilden. 

Björnståhls distans till Turkiet, om vi jämför med Agrells förhåll
ningssätt, är del av en distans som under 1700-talet skapades i Europa, 
i förhållande till andra kulturer, och även inom Europa mellan ett 
Väst- och ett Osteuropa. Ett exempel på distanseringen ger språkveta-
ren Lars-Gunnar Larsson som har jämfört olika svenskars möten med 
de uraliska folken i Ryssland och som kunnat visa på en skillnad mel
lan de karolinska officerare som på 1710-talet beskrev uraliska folk och 
Vega-expeditionens ledare Nordenskiölds berättelse från slutet av 
1800-talet. Om karolinerna var nyfikna, fördomsfria och knöt nära 
kontakter med de folk de mötte, så var Nordenskiöld överlägsen, ral
jant och full av tidens fördomar om de uraliska "raserna". 
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Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson menar att det var under 1700-
talet som Europa blev en särskild världsdel, avskild från Asien på ett 
tydligt sätt. Han säger så här om hur detta gick till: 

Europa blir synligt i samma stund som det upptäcker den övriga världen. 
Till en början ser man, under resorna till Indien och Kina, sin egen 
underlägsenhet. Men själva resan inbegriper ett perspektiv. Det är 
resenären som rör sig, betraktar och antecknar. Han — det är under 
denna tid alltid en han — har formuleringsinitiativet. Han väljer vad han 
vill se och lyfta fram. Det är betraktarens perspektiv som gäller, de 
betraktade krymper och reduceras till detaljer i en världsbild med 
centrum i Europa. 

Här fångar Ambjörnsson något som känns igen från till exempel 
Björnståhls ständiga jämförelser mellan tesen Europa och antitesen 
Turkiet. 

En annan forskare som pekat på samma process är litteraturhistori
kern Edward Said. I sin mycket uppmärksammade bok Orientalism 
visar han hur Västerlandet skapar en bild av Österlandet, en bild som 
är en motbild för Europa. Européerna kan spegla sig själva i bilden, 
men den har inte så mycket med själva Orienten att göra. Den skapas 
av Europa för Europa. 

Det var inte bara européerna som distanserade sig mot andra världs
delar, även inom de europeiska samhällena skedde en social distanse
ring. Det var en adlig överhet som började lägga ett kulturellt avstånd 
mellan sig och det underlydande folket. Anders Thoré analyserar den
na distansering i sin artikel på annan plats i denna bok. Det var inte 
bara adeln som distanserade sig utan även prästen Sven Agrell ger ex
empel på detta avstånd när han i sin dagbok kommenterar folkets råa 
seder. Den engelske historikern Peter Burke har visat hur distanse
ringen från folket skedde med början i renässansen och framåt i tiden. 
Burke menar även att den elit som först kulturellt distanserade sig från 
folket, senare fick ett intresse för "folket" och började studera och 
samla in vittnesbörd om den folkliga kulturen. 

Något liknande skedde även med européernas distans till turkarna. 
Samtidigt som distansen ökade till Turkiet ökade också intresset för 
turkismer. Motbilden blir högsta mode i Europa. Under Gustaf III:s 
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tid fanns ett stort intresse för den turkiska stilen i arkitektur, inredning 
och klädmode. Det byggdes turkiska kiosker, man skaffade sig divaner 
och tittade på operor som handlade om sultanen och hans seralj. När 
Agrell var i Konstantinopel på 1710-talet hade han däremot inget in
tresse för några turkismer. Han reflekterar i sin dagbok över att det 
inte fanns något att köpa i Konstantinopel som gåva till den ivrigt vän
tande fästmön i Sverige: "Ursäktade mig, att jag icke kunde skicka 
någonting över, alldenstund här ingenting finns, som är brukeliget i 
våra länder, undantagandes juveler, vilka likväl här äro mycket dyrare 

• Q ' »18 an 1 bvenge. 

Det etniska främlingskapet 

I denna artikel har jag berättat om några svenskar som vistades i Tur
kiet på 1700-talet, och om hur de uppfattade samhället och män
niskorna där. Etniska skillnader, det vill säga skillnader mellan olika 
folkgrupper, betonas ofta i dagens samhällsdebatt, men hur uppfatta
des det etniska i äldre tid? Jag har gjort tre nedslag i historien, på 1710-
och 1770-talen, och i början av vårt sekel. Frågan om etnicitetens bety
delse i äldre tid kan kanske besvaras med att även det etniska, och de 
fördomar som har kopplats till det, har en historia. I början av 1700-
talet var det andra gränser än den etniska tillhörigheten som var vik
tiga, men 200 år senare kunde Quennerstedt inte läsa i Agrells dagbok 
om svarta eunucker utan att direkt göra reflektionen att de måste vara 
tjockläppade. 
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