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Abstract 

Existing Swedish research regarding Swedish sailors captivated by Barbary corsairs during the 18th 

century is inconclusive. Partly because the research has been too unproblematized, and partly due 

to the lack of perspective concerning the common man as a part of the greater whole. 

My aim with this thesis is to fill some of the gaps that are missing. To accomplish this I have 

chosen three different perspectives.  

Firstly, how was the captivity portrayed and how should it be viewed in relation to the 

unknown .This part of the thesis emphasises the rough conditions for the captives. It is clear that 

the captive-taking was not based on religion, but solely on money, power and politics. The image 

of the unknown was used by the Barbary corsairs as a means of power to gain respect, and by the 

captives to get more sympathy from Sweden through stronger ties.  

The second perspective is an economical aspect of how the Swedish Convoy Office 

(Konvojkommissariatet) worked with the ransoming of the Swedish sailors who were captivated. 

Here we see that the Swedish Convoy Office, whose main objective was to ensure that the 

Swedish navy could trade safely in the Mediterranean Sea, allocated large amounts for such 

ransoms. However, given the lack of accessible funds, the Swedish Convoy Office had to borrow 

in order to finance the ransoms, leading to heavy indebtedness.   

Lastly, where does the common man fit into all this? I investigate what help the sailors and 

their relatives received from society. To do this I will focus on what the organization of seamen´s 

establishments of Stockholm (Stockholms sjömanshus) did to help. The organization did great 

deeds for the sailors by assisting them financially after their return to Sweden. Even more 

important was perhaps the fact that the organization also helped the wives, both when the men 

were imprisoned and in the cases where the men lost their lives during the captive-taking or while 

in captivity.  

In conclusion it can be said that Sweden was strongly affected by the Barbary activity in the 

Mediterranean Sea. Both economically, due to the great costs of safety precautions, peace treaties 

and the ransoming, and socially, because of the many individuals, both sailors and their families, 

suffered.   

 

Keywords: Morocco, Barbary corsairs, captivity, the unknown, Konvojkommissariatet, 

Stockholms sjömanshus 
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Inledning  
En lapp för ögat och en papegoja på axeln. En flaska rom och ett träben. En döskalle med 

korsade benknotor. Kanske till och med en kille med flätor och karibiska, glittrande vatten… 

Detta är förmodligen vad många tänker på när orden sjörövare och pirat nämns. De senaste 

årtiondena har sjörövare och pirater förekommit flitigt inom flera områden, allt från storfilmer till 

barnklädersavdelningarna. Även längre tillbaka i historien finner vi fascinationen för denna 

mytomspunna värld med litteraturklassiker som Don Quijote och Skattkammarön.  

I min uppsats ska jag fokusera på just detta fenomen. Jag kommer dock inte att hålla mig till 

den enkelspåriga bilden av sjöröveriet utan min ansats är att problematisera bilden av de 

kapningar som ägde rum på Medelhavet under 1754–1763. Uppskattningsvis 1.25 miljoner 

européer var fångar hos muslimska kapare vid Medelhavet mellan sent 1400-tal och slutet av 

1700-talet.1 Naturligtvis var det inte bara muslimer som ägnade sig åt kaperiverksamhet, på 

Medelhavet fanns pirater och kapare av olika religioner och härkomst. I min uppsats kommer jag 

dock att fokusera på de nordafrikanska, muslimska kaparna då det var dem som utgjorde det 

stora hotet mot den svenska sjöfarten och dess sjömän. Dessa muslimska kapare går i uppsatsen 

under många olika benämningar, oftast barbareskkapare eller Nordafrikanska kapare. 

Mitt syfte är att genom tre olika perspektiv belysa problemen med de kapningar som de 

svenska sjömännen utsattes för. Min tanke är att till en början ge en bild av fångenskapet i 

Marocko för att sedan ta det vidare till friköpningarna av de svenska fångarna. Genom att studera 

friköpningarna får vi en bild av Sveriges insatser som nation. Slutligen vill jag se hur den direkt 

berörda individen, alltså sjömannen eller hans familj, togs om hand hemma i Sverige. Jag vill alltså 

ta oss från vad som hände på Medelhavet och i Marocko till Sveriges insatser för att få hem 

sjömännen för att landa i Stockholm hos den lilla människan, alltså sjömännen och deras familjer.  

Mitt syfte mynnar ut i tre frågeställningar:   

- Vilken bild ges av fångenskapet? 

- Hur mycket pengar lade Konvojkommissariatet på friköpningarna av de tillfångatagna svenska 

sjömännen? 

- Hur jobbade Stockholms sjömanshus för att hjälpa de tillfångatagna och deras familjer? 

Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska delen av denna uppsats kommer att ha sin grund i ett främlingsperspektiv. En av 

de mest kända inom detta område är Edward Said och hans teorier om orientalismen, det vill säga 

mötet mellan kristendom och islam. Han menar att den västerländska bilden av islam inte har 

varit tillräckligt nyanserad och att det är därför som det har funnits så många fördomar och 

                                                 
1 Colley 2007, s. 56. 
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konflikter mellan folken.2 Said har dock fått mycket kritik där andra forskare menar att han i viss 

mån har rätt men att inte heller han är tillräckligt nyanserad utan att han förenklar detta stora 

problem alldeles för mycket.  

I min studie kommer jag inte att använda mig av Said som teoretisk grund men jag anser ändå 

att det är viktigt att starta med hans syn på orientalism. Det finns framförallt två orsaker till att jag 

väljer bort Said som teoretisk utgångspunkt. Den första handlar om att Said låter Napoleons 

fälttåg och vetenskapliga expedition till Egypten år 1798 bilda inkörsport för orientalismens tid. 

Därmed blir det fel rent tidsmässigt för mig då min undersökningsperiod är 1700-talets mitt och 

därmed ”innan orientalismen”. Den andra grundar sig på att Said fokuserar på de områden där 

Europa hade övertaget. Detta stämmer inte gällande den situation som jag kommer att 

undersöka. I norra Afrika fanns inga kolonier och gällande kapningarna på Medelhavet var 

européerna tvungna att anpassa sig efter nordafrikanernas villkor och inte tvärtom. Det jag 

kommer att behandla är därmed snarare en situation där orientalismen inte fungerar vilket gör det 

olämpligt att utgå från Saids teoretiska linjer. 

Istället kommer jag att utgå från den brittiska historikern Linda Colley´s resonemang i hennes 

bok Captives. Britain, Empire and the World, 1600–1850 som utkom 2002. I denna bok studerar hon 

britter som har varit tillfångatagna på tre olika kontinenter3. Genom de tillfångatagnas berättelser 

undersöker hon samtidigt mycket mer omfattande nationella, imperialistiska och globala aspekter 

där mötet med det främmande ligger till grund. På detta sätt kombinerar hon det lilla med det 

stora. Vad de kristna var beredda att gör för att få loss sina landsmän och hela deras syn på 

bortrövandet kan vara nära förknippat med deras uppfattning om mötet med det främmande. 

Trots att Colleys undersökning är utifrån ett brittiskt perspektiv kommer jag att använda mig 

av den som utgångspunkt för min egen. Med tanke på, som jag nämnde ovan, att det inte fanns 

några kolonier i norra Afrika anser jag kan utgå från Colley då Sverige i detta fall är på samma 

nivå som de annars dominerande kolonialmakterna. Sverige hade inga kolonier men var ändå en 

stark del av den västliga och kristna världen och därför anser jag att det kommer fungera bra att 

använda Colley som teoretisk utgångspunkt i min undersökning. 

Begreppsutredning  

Till att börja med vill jag här ta upp de olika benämningarna på barbareskerna och deras 

verksamhet på Medelhavet. När man läser om och studerar dessa fenomen finns det flera olika 

begrepp som dyker upp: sjörövare, pirater, kapare och korsarer. Dessa har alla en egen vinkling på 

situationen och beroende på vilken benämning man använder sig av intar man ett särskilt 

                                                 
2 Said 2006. 
3 Afrika (Barbareskstaterna), Amerika och Asien (Indien). 
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förhållningssätt till problemet. Därför är det av största relevans att gå igenom dessa innan vi 

fördjupar oss i området i sig.  

Benämningen korsar anses från början ha gällt en person som for omkring på havet men kom 

att övergå till att betyda pirat. Korsarerna hade den islamska tron gemensamt och gällde framför 

allt personer från Barbareskstaterna4. Korsarerna förvandlade sjöröveri och kidnappning till en 

storskalig verksamhet med slavar och fångar som ett centralt element.5 Korsarer är en benämning 

som skulle fungera att använda sig av inom min uppsats. Vi tittar dock vidare för att se 

innebörden av de övriga benämningarna.  

Colley menar att pirater var ett behändigt begrepp men att det inte var en korrekt beskrivning. 

Barbareskernas attacker var sällan godtyckliga till skillnad från piraternas. Barbareskerna var 

inriktade på kristen sjöfart och då särskilt på skepp från länder som sin ledning ansåg sig ligga i 

krig med.6 Då Sverige hade diplomatiska relationer med Barbareskstaterna sedan 1729 kan man 

inte heller kalla det för sjöröveri. Kapare är den benämning som jag kommer att använda mig av 

när jag själv benämner fenomenet i denna uppsats. Det som kaperiet handlar om är ett delvis 

regelbundet krigsfenomen, sammanlänkat med Guerre de Course7, som skiljer sig mot de laglösa 

sjörövarna och piraterna som angrep vilka skepp de ville och när de ville och som inte stod under 

någon form av formellt ordnande.8  

Även gällande begreppen slav/slaveri och fånge/fångenskap finns det stora skillnader som man 

måste hålla i minnet. Att använda slavdefinitionen är att komma in på ett delvis annat område än 

fångenskapet. I mitt källmaterial förekommer båda benämningarna väldigt blandat och ibland 

saknas det belägg för att de som benämns som slavar faktiskt var just slavar och inte ”bara” 

tillfångatagna. Den europeiska, kristna samtiden kallade ofta de tillfångatagna sjömännen för 

slavar.9 Jag har valt att konsekvent använda mig av benämningarna fånge och fångenskap 

förutom i de fall då det beskrivs ett faktiskt slaveri eller naturligtvis när något citeras direkt från 

källmaterialet. Detta då jag vill kunna ge en så objektiv bild av händelserna som möjligt och inte 

utgå från några föreliggande fördomar.  

Material och metod 

Tanken med denna uppsats är att knyta samman fångarnas egna upplevelser med hur det 

jobbades hemma i Sverige för att hjälpa dem. Den bild som ges av fångenskapet och mötet med 

                                                 
4 Barbareskstaterna är ett samlingsnamn och innefattar fyra nordafrikanska välden: Tripoli (dagens Libyen), Tunis 
(dagens Tunisien), Alger (dagens Algeriet) och Marocko, som alla är muslimska. 
5 Harrison 2007, s. 405. 
6 Colley 2002, s. 44–45. 
7
 Guerre de Course kan beskrivas som en maritim krigsföringsmetod där man attackerar sin fiendes handelskepp 

med förhoppningen om att förstöra lasten och göra ekonomisk skada. 
8 Gøbel 1982–1983, s. 73. 
9 Gøbel 1982–1983, s. 72. 
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barbareskerna påverkar med största sannolikhet hur Konvojkommissariatet10 och Stockholms 

sjömanshus11 i sin tur hjälpte de tillfångatagna och deras familjer på hemmaplan. Om inte var 

ändå Konvojkommissariatets och sjömanshusets existens och insatser av vikt för de sjömän som 

befann sig i nöd. Därmed kan det sägas att min undersökning blir en naturlig kedja av 

händelserna i Marocko och livet som fortgick hemma i Sverige. 

Källmaterialet 

I min undersökning har jag valt att hålla fokus på olika källor för var och en av frågeställningarna, 

stundtals överlappar de varandra men inte i någon större utsträckning. 

 För min första frågeställning som handlar om hur fångenskapet beskrivs, använder jag mig 

mestadels av Marcus Bergs egen återgivelse om hur det var att vara tillfångatagen. Den utgåva 

som jag har valt att använda mig av är utgiven av Eskil Borg och heter Svensk slav i Marocko. 

Sjökapten Marcus Bergs berättelse med kommentarer av Eskil Borg12. Här använder Borg sig av kapten 

Marcus Bergs egen berättelse som finns bevarad från den tid han var fången nere i Marocko i 

mitten av 1700-talet. Borg varvar Bergs beskrivningar med egna kommentarer och slutsatser och 

hans tanke är att boken ska exemplifiera det nordafrikanska kaperiets betydande inverkan på 

bland annat svensk handel. Borgs egna beskrivningar och kommentarer kommer jag inte att 

använda mig av, detta då det är Bergs ord jag vill åt. Dessutom är inte alltid Borgs beskrivningar 

så neutrala utan han påtalar en del saker utan att visa upp någon vetenskaplig grund för sina 

antaganden.  

Den brittiske historikern Linda Colley tar upp en del svårigheter samt förtjänster med att 

använda sig av fångarnas egna berättelser som källmaterial. En av svårigheterna kan vara att se 

huruvida berättelsen är äkta eller inte. Berättelserna väckte många människors intresse vilket 

gjorde dem till attraktiva skrifter för så väl författare som utgivare. De hemvändande som fick 

möjligheten att skriva ner sina erfarenheter fick dessutom inte alltid helt fria tyglar utan kunde 

ibland få riktlinjer, av utgivarna, för hur upplevelserna skulle återberättas. Gällande Bergs 

beskrivning har jag dock kunnat hitta delar av informationen i till exempel 

Konvojkommissariatets arkiv och i Stockholms sjömanshus arkiv. Den informationen jag hittat är 

uteslutande saklig, till exempel mönstringsrullorna. Gällande hans egna beskrivningar finns 

självklart möjligheten att han överdriver och förstärker, vi ska minnas att det är hans egna 

                                                 
10 Konvojkommissariatet hade till uppgift att skydda de svenska skeppen från kapare och andra faror på Medelhavet. 
Konvojkommissariatet ålades även uppgiften att handha frågan om friköpningarna av de tillfångatagna svenska 
sjömännen. Mer information om Konvojkommissariatet finns i den historiska bakgrunden. 
11 Stockholms sjömanshus grundades 1748. Sjömanshuset skulle verka som en institution som hjälpte de sjömän som 
inte längre var kapabla att arbeta. Mer information om Stockholms sjömanshus finns i den historiska bakgrunden. 
12 Den fullständiga titeln är: Svensk slav i Marocko : en bearbetning av Beskrifning öfwer barbariska slafweriet uti kejsardömet Fez 
och Marocco i korthet författad af Marcus Berg, som tillika med många andra christna det samma utstådt tvenne år och siu dagar, och 
derifrån blifwit utlöst tillika med åtta stycken andra swenska den 30 augusti 1756 / Eskil Borg. 
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beskrivningar och upplevelser. Han ska ha haft hjälp av bland annat sina dagboksanteckningar 

när han nedtecknade sin berättelse hemma i Sverige. Dock är det just denna bild, den som är 

Bergs egen berättelse, som förmedlades till folket hemma i Sverige och därför är den användbar 

för denna undersökning.  

Jag kommer även att använda mig av Elizabeth Marsh berättelse om hennes tid i 

fångenskapet. Marsh var själv fånge i Marocko i mitten av 1750-talet. Linda Colley har arbetat 

med Marsh berättelse och satt in den i en vidare kontext. Framför allt ger Marsh och Colley ett 

internationellt perspektiv, denna kommer dock enbart att användas som ett komplement till Berg. 

Ytterligare, mindre kompletteringar i avsnittet om hur fångenskapet beskrivs kommer från arkivet 

Diplomatica Maroccana. 

I min uppsats har jag även använt mig av Konvojkommissariatets arkiv, både gällande min 

första och min andra frågeställning. Konvojkommissariatets arkiv finner man på Riksarkivet i 

Stockholm. I arkivet finns protokoll, räkenskaper samt brev, både avgångna och ankomna. 

Nästan allt som finns i detta arkiv är handskrivet, undantaget är några få tryckta texter (jag kom i 

kontakt med tre eller fyra tryckta texter). Anledningen till att jag valde att arbeta med detta 

arkivmaterial är att det hittills är relativt outforskat och inte använt särskilt mycket inom mitt 

berörda forskningsområde. Protokollen för de år jag var intresserad av hade inget register och 

bestod ofta endast av en bunt med lösa papper. Därmed kunde jag inte få någon överblick med 

hjälp av registret och jag kunde inte heller se några mönster i hur de var sammansatta. I övriga fall 

var registren till stor hjälp och det var från dessa som jag utgick från i mitt arbete. För de 

räkenskaper som finns gällande förskotten för friköpningen av de svenska fångarna finns det 

luckor och min undersökning berörs genom att år 1754 saknas. Detta är dock inte av avgörande 

karaktär för om undersökningen ska fungera eller inte. 

För min tredje frågeställning, hur Stockholms sjömanshus hjälpte de tillfångatagna och deras 

familjer, använde jag mig av Stockholms sjömanshus arkiv. Arkivet återfinns på Stockholms 

stadsarkiv. Den främsta anledningen till att jag valde att använda mig av Stockholms sjömanshus 

arkiv är att även detta är ett outforskat område i frågan om de tillfångatagna svenska sjömännen. I 

mitt arbete med Stockholms sjömanshus arkiv har jag utgått från de protokoll som finns för 

huvudserien. För protokollen finns register och jag har i min undersökning utgått från de sjömän 

som jag vet blev tillfångatagna och matchat deras namn med namn på män eller kvinnor i 

protokollens register. Jag har haft fokus på efternamnen, alla med samma efternamn har jag tagit 

fram och läst om. I många fall kunde jag tydligt verifiera att det handlade om en tillfångatagen 

sjöman eller dennes hustru/änka. I de fall jag inte kunnat vara helt säker har jag avstått från att ta 

med informationen. Protokollen för 1762–1763 saknas tyvärr i arkivet. 
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Som utgångspunkt för att veta vilka svenska sjömän som blev tillfångatagna har jag använt mig 

av Marcus Bergs egen berättelse samt Gustav Frykséns kandidatuppsats13, denna information har 

jag sedan kontrollerat med hjälp av de mönstringsrullor som finns i Stockholms Sjömanshus 

arkiv.   

För de gratialansökningar som finns i Stockholms sjömanshus arkiv finns inga register. För att 

ändå få en överblick av dessa har jag gått igenom dem och sökt efter de namn som är aktuella. I 

de allra flesta av dokumenten har det funnits ett separat papper, löpande bland de inkomna 

ansökningarna, där det stått ett namn och titel. Detta har varit till stor hjälp. 

Både Konvojkommissariatets och Stockholms sjömanshus arkiv består, för mina aktuella årtal, 

så gott om uteslutande av handskrifter. 

Avgränsningar och urval 

I mitt uppsatsarbete har jag gjort flera aktiva val gällande avgränsningar. Till att börja med gjorde 

jag en tidsmässig avgränsning. I min uppsats har jag valt att fokusera på åren 1754–1763. Starten 

för min undersökningsperiod utgörs av det år då Marcus Bergs skepp blev kapat och han, 

tillsammans med sin besättning, blev tillfångatagna. År 1763 lyckas Sverige få till ett fredstraktat 

med Marocko vilket är anledningen till att jag väljer att sträcka min avgränsning till just år 1763. 

För Sveriges del, skedde flera kapningar under dessa år och frågan om de svenska fångarna och 

den svenska handeln på Medelhavet var både aktuell och akut. 

En annan av de avgränsningar jag har gjort är geografisk. I min undersökning ligger fokus på 

svenskar som har varit tillfångatagna i Marocko. Denna avgränsning kom naturligt då det under 

min valda tidsperiod så gott som bara handlar om Marocko. En anledning till detta är att 

Marocko var det sista av Barbareskstaterna som Sverige slöt ett fredstraktat med och därmed 

kapade marockanerna fortfarande svenska skepp under min valda tidsperiod.14  

För sjömanshusen var jag även där tvungen att göra en geografisk avgränsning och jag valde 

då att enbart använda mig av Stockholms sjömanshus arkiv, annars skulle undersökningen blivit 

allt för omfattande. Anledningen till att jag valde just Stockholms sjömanshus var två, dels var det 

det första sjömanshuset, dels finns arkivet på plats i Stockholm vilket underlättade mitt arbete. 

Därmed har jag bara utgått från sjömän som var hemmahörande i Stockholm i avsnittet som 

handlar om sjömanshusets hjälpinsatser. Förekommer någon som är hemmahörande på annan 

ort visas detta tydligt. Flera sjömän som var tillfångatagna faller därför bort just i avsnittet om hur 

Stockholm sjömanshus arbetade för att hjälpa de tillfångatagna och deras familjer. Sjömän som 

förekommer flitigt i avsnittet om hur fångenskapet beskrivs eller om hur Konvojkommissariatet 

                                                 
13 Fryksén 2011. 
14 Mer som detta finns att läsa i avsnittet med den historiska bakgrunden. 
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jobbade med fångfrågan kan därför vara helt frånvarande i avsnittet om hur Stockholms 

sjömanshus jobbade.  

Gällande valen av arkiv har jag, som nämnt ovan, utgått mycket från viljan att lyfta fram "nytt" 

arkivmaterial kopplat till det aktuella ämnesområdet. Hur jag sedan har valt att använda mig av 

materialet har varit beroende av omfattningen av denna magisteruppsats. Både 

Konvojkommissariatets arkiv och Stockholm sjömanshus arkiv är omfattande och skulle kunna 

användas i ännu större utsträckning än vad jag har hunnit göra.  

Forskningsläge 

Om kapningsfenomenet och sjöfarten på Medelhavet 

Går vi tillbaka i tiden finner vi viceamiralen Johan Henrik Kreüger. Kreüger, med sitt verk Sveriges 

förhållanden till barbaresk staterna i Afrika från 1856, kan sägas ha lagt grunden inom den moderna 

tidens svenska forskning rörande barbareskkaparna och de tillfångatagna svenska sjömännen. 

Han ger läsaren en detaljerad beskrivning över det mesta som har att göra med detta ämne: 

Barbareskstaternas historia, Konvojkommissariatets historia, de olika fredsfördragen och mycket 

mer.15 65 år senare skrev författaren och historikern Eskil Olán sin bok Sjörövarna på Medelhavet och 

Levantiska compagniet. Historien om Sveriges gamla handel med Orienten 1921. Olán har hämtat mycket 

från Kreüger och har samma stil på innehållet, dock med en större fokus på handeln.16 1987skrev 

Eskil Borg boken Svenska konsuler och slavar i Barbareskkaparnas Tripoli. En studie i makt, girighet, våld 

och förtryck. Borg fokuserar här på en av de fyra Barbareskstaterna.17 Sex år senare, 1993, gav han 

även ut Svensk slav i Marocko. Sjökapten Marcus Bergs berättelse med kommentarer av Eskil Borg. Han 

varvar Bergs beskrivningar med egna kommentarer och slutsatser och hans tanke är att boken ska 

exemplifiera det nordafrikanska kaperiets betydande inverkan på bland annat svensk handel. 

Marcus Bergs egen berättelse kommer jag att använda mig av i min analys.  

I Slaveri. En världshistoria om ofrihet. 1500–1800 som utkom 2007 tar historikern Dick Harrisson 

tar upp Barbareskstaterna och de svenska sjömännens sammandrabbningar med kaparna på 

Medelhavet. Harrison tar upp barbareskkaparna i ett avsnitt om islam.18 Denna text kan sägas 

vara något mer problematiserande än Kreüger och Borg, Harrison sätter ändå situationen i en 

religiös kontext, men måste ändå beskrivas som väldigt narrativ och populärhistorisk i sin 

utformning och inte heller särskilt neutral i sin beskrivning. 

Gemensamt för flera ovan nämnda är att deras forskning inte är tillräckligt problematiserad 

för att jag skall kunna använda mig av den i så mycket mer än den historiska bakgrundsdelen.  

                                                 
15 Kreüger 1856. 
16 Olán 1921. 
17 Borg 1987. 
18 Harrisson 2007. 
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Tidigare har just en svårighet med den svenska forskningen varit att en stor del av den har varit 

oproblematiserad och just näst intill narrativ i sin form. Under senare år har dock 

Lundahistorikern Joachim Östlund fördjupat sig inom, och stärkt forskningsområdet. Östlund 

inriktar sin forskning på globalhistoriska frågor runt medelhavet med fokus på tidsperioden 

1650–1850 och är därmed ledande inom mitt valda ämne. I nuläget jobbar Östlund med ett 

manus med titeln med titeln Saltets pris: svenska slavar i Nordafrika och den långväga handeln i Medelhavet 

1650–1763. Östlund skriver på sin hemsida att projektet undersöker effekterna som uppkom av 

att svenskar förslavades.  

Östlund har under de senaste åren utkommit med ett flertal artiklar inom ämnet. I ”Dygdens 

prövning – Europeiska slavberättelser om livet i marockans ofrihet” lyfter han fram berättelser 

från sex stycken överlevare från marockanskt fångenskap. De valda överlevarna kommer från 

England, Skandinavien och Holland. Genom berättelserna fångas så väl individens upplevelser 

som det större perspektivet med kommersiell inriktning med viljan att bedriva handel på 

Medelhavet och behoven av varor och nödvändigheter hos de styrande makterna runt 

Medelhavet. Genom detta kan vi enligt Östlund tolka resultat av maktrelationer i förändring.  I 

artikeln använder Östlund berättelserna för att diskutera attityder till ofrihet och undersöker hur 

var och en av dem beskriver sin specifika situation. Fokus ligger på det lidande som fångenskapet 

orsakade samt prövningar på de tillfångatagnas religiösa tro.19  

I sin artikel ”Swedes in Barbary Captivity: The Political Culture of Human Security, Circa 

1660–1760” kopplar Östlund ihop svenskarnas fångenskap i Nordafrika med begreppet Human 

security.  Artikeln handlar om hur Sverige agerade gällande de hot som fanns mot de svenska 

sjömän som seglade på Medelhavet under det århundrade som hans artikel berör. Sveriges 

agerande var inte enbart militärt och diplomatiskt utan även humanitära insatser genomfördes för 

att värna om de enskilda individerna som drabbats och om det behov av skydd som fanns för de 

svenska sjömän som utsattes för farorna.20   

2011 lade Gustav Fryksén fram sin kandidatuppsats I skuggan av global rivalitet och maritim handel. 

Svenska sjömän i marockansk fångenskap, 1754–1763 vid historiska institutionen i Lund. I sin uppsats 

skriver Fryksén om vilka uppgifter som fanns om de sjömän som blev tillfångatagna under den 

berörda tidsperioden, hur interaktionen såg ut mellan fångarna, de svenska konsulerna och övriga 

makthavare i det maritima rummet samt om vilka identiteter och uttryck för gemenskap som 

skapades i fångenskapsmiljön.21  

                                                 
19 Östlund 2010a. 
20 Östlund 2010b. 
21 Fryksén 2011.  
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Så nyligen som i maj 2014 ventilerade Fredrik Kämpe sin masteruppsats Cooperating with 

Competitors. Swedish Consuls in North Africa and Sweden´s Position in the World, 1791–1802.  Kämpe tar 

upp frågan om vilken information som de svenska konsulerna i Nordafrika sände till 

Konvojkommissariatet samt om deras roll och hur den information som de sände hem speglade 

Sveriges position i det internationella systemet under sent 1700-tal.22 

Gällande svensk sjöfart och handel har vi flera forskare och verk som är av största relevans för 

min uppsats. Journalisten och författaren Sven Gerentz har skrivit om det svenska näringslivet 

utifrån Kommerskollegiet. Detta i en minnesskrift, Kommerskollegium och Näringslivet 1651–1951, 

som skrevs på uppdrag av just Kommerskollegiet23 i samband med deras 300-årsjubileum.24 

Gerentz har dessutom gett ut en minnesskrift gällande Stockholms sjömanshus, Stockholms 

sjömanshus 1748 – 1948.25 I denna skildrar han Stockholms sjömanshus och dess historia, skriften 

är utgiven i samband med sjömanshusets 200-årsfirande.  

Karl Åmark är inriktad på handel och på den ekonomiska aspekten av den svenska sjöfarten. 

Han har just det som utgångspunkt när han studerar Konvojkommissariatet och dess uppgifter i 

ett avsnitt i Sveriges statsfinanser 1719–1809, utkommen 1961.26 

Historikern Leos Müller behandlar områden som handel och sjöfart under tidigmodern tid, 

både i Sverige och i världen. Han har bland annat skrivit Consuls, Corsairs, and Commerce: The 

Swedish Consular Service and Long-distance Shipping, 1720–1815.27 Müller har i sin forskning ett global 

och maritimt perspektiv och har under senare år undersökt hur politiska och ekonomiska faktorer 

har påverkat den svenska sjöfarten under 1700-talet. 

Den internationella forskningen gällande de nordafrikanska kapningarna på Medelhavet är 

bredare och mer etablerad. Brittiska Linda Colley, tidigare nämnd i teoriavsnittet, gör i Captives. 

Britain, Empire and the World, 1600–1850 en studie av engelsmännens framfart på tre olika 

kontinenter: Norra Afrika, Amerika samt Indien. Hon undersöker engelsmännens möten med 

den infödda befolkningen som de kom i kontakt med på de tre olika platserna och det 

fångenskap som engelsmännen utsattes för. Colley använder sig av de fritagna engelska fångarnas 

egna berättelser som ofta är skrivna i förstapersonsform. Genom dessa berättelser vill hon visa på 

ett större perspektiv och hon kombinerar därmed det storskaliga, panoramiska och globala med 

det småskaliga, individuella och särskilda. Berättelserna visar på de stora sakerna som England 

genomgick under denna tid men även hur de enskilda individerna upplevde det. Hon undersöker 

                                                 
22 Kämpe 2014. 
23 Kommerskollegiets uppgift var att främja handelns, sjöfartens, manufakturernas och hantverkets utveckling. Mer 
om Kommerskollegiet finns i avsnittet ”Historisk bakgrund”. 
24 Gerentz 1951. 
25 Gerentz 1948. 
26 Åmark 1961. 
27 Müller 2004. 
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även hur de frilösta fångarnas berättelser togs emot i hemlandet. Colley menar att detta är ett 

annorlunda perspektiv på det engelska imperiet vilket alla tog för givet.28  

2007 gav Colley ut ännu en bok som handlar om detta ämne, The Ordeal of Elizabeth Marsh. Det 

är här särskilt ett kapitel som är av intresse för mig: ”Taken to Africa, Encountering Islam”. 

Detta kapitel tar upp den engelska kvinnan Elizabeth Marsh och ger därmed ett kvinnligt 

perspektiv på fångenskapet.29  

Inom Skandinavisk forskning är det främst två artiklar som jag tagit del av: ”De algieriske 

søpasprotokoller – En kilde till lagfarten 1747–1840” av Erik Gøbel 30 samt ”Historical Narrative 

as Collective Therapy: the Case of the Turkish Raid in Iceland” av Þorsteinn Helgason.31 Gøbels 

text handlar om de sjöpass som utställdes vilket jag kommer att behandla närmare i 

bakgrundsdelen och Helgasons text tar upp turkarnas raid mot Island sommaren 1627. Den 

danska forskningen kring barareskkaparna är relativt omfattande och väletablerad. 

Detta är endast en bråkdel av den forskning som finns, ovan nämnda är dock var som har 

varit extra användbart för mig i denna uppsats. 

Mötet med det främmande 

När de svenska sjömännen mötte från barbareskerna på Medelhavet var det inte bara en fråga om 

ett möte med kapare utan även ett möte med en främmande kultur.  

Det finns många motpoler och flera av dem är centrala för människors levnadssätt. Dessa kan 

vara baserade på olika saker som exempelvis ämne, kön, ekonomi, politik eller religion. Det som 

för min uppsats är mest relevant är de motsättningar som fanns grundade utifrån religionen och 

hur de speglade människors synsätt på andra kulturer. Forskningen kring detta ämne är väldigt 

bred och täckande och det är tydligt att detta är ett ämne som fascinerar forskare från väldigt 

många olika områden.  

En av de riktigt stora inom detta område är den palestinsk-amerikanske litteraturforskaren 

Edward Said och hans teorier om orientalismen vilka han beskriver i sitt mest kända verk 

Orientalism. 

Enligt Said har Orienten bidragit till definitionen av Europa genom att fungera som dess 

motbild, det behövs ett ”de andra” för att det ska kunna existera ett ”vi”.32 En av 

förutsättningarna till att orientalismen ska vara möjlig är utanförskapet33 och den europeiska idén 

                                                 
28 Colley 2002. 
29 Colley 2007. 
30 Gøbel 1982–1983. 
31 Helgason 1997. 
32 Said 2006, s. 64. 
33 Said 2006, s. 88. 
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handlade just om att de var överlägsna i förhållande till alla icke-europeiska folk.34 Människan 

möter här i första hand Orienten som europé eller amerikan och andra hand som individ.35 Said 

påpekar att kunskapen om Orienten, på grund av att den kommer ur en styrkeposition, skapar på 

sätt och vis Orienten och dess värld.36  

Said begränsar sig till fransk, engelsk samt amerikansk orientalism vilket han har fått kritik för. 

En orsak till att han gjort denna avgränsning, och har utelämnat tysk och rysk orientalism, tros 

vara att han behärskade arabiska, engelska och franska men inte tyska eller ryska. Said har även 

fått mycket kritik där andra forskare menar att han i viss mån har rätt men att inte heller han är 

tillräckligt nyanserad utan att han förenklar detta stora problem alldeles för mycket.  

Ronny Ambjörnsson, professor emeritus i idéhistoria vid Umeå universitet, tar även han upp 

”vi och de andra” i sin bok Öst och Väst – Tankar om Europa mellan Asien och Amerika. 

Ambjörnsson tar upp det faktum att det muslimska Asien var den första utomeuropeiska kultur 

som européerna kom i kontakt med och Europa blir här idealet medan Asien får fungera som det 

avskräckande exemplet.37   

Även sociologen Gerard Delanty behandlar fenomenet Europa i sin bok Europa – idé, identitet, 

verklighet. Precis som bokens titel visar ser Delanty Europa som mer än en region och ett 

samhälle, han ser det även som en idé och en identitet. Vidare skriver Delanty att det inte var fred 

och solidaritet som enade Europa utan kolonialism och erövringar.38   

I Främlingar – ett historiskt perspektiv som historikerna Anders Floren och Åsa Karlsson är 

redaktörer för får läsaren ta del av olika sorters främlingskap. Karlsson skriver att sitt avsnitt 

”Främling eller vän? Svenskar i Turkiet på 1700-talet” om de olika religionerna i Konstantinopel 

och att den religiösa toleransen inte var särskilt hög i Sverige och Europa vid denna tid. Det 

ottomanska rikets framgång och expansion ledde till en utbredd rädsla där muslimerna var det 

stora hotet. De båda redaktörerna menar att främlingskap är något som skapas socialt och att vad 

som upplevs som främmande skiljer sig mellan olika kulturer och mellan olika epoker.39  

Det är vanligt att man sammanlänkar det främmande med religion inom forskningen kring 

detta. Växjöhistorikern Gunlög Fur har skrivit Colonialism in the Margins. Cultural Encounters in New 

Sweden and Lapland vilken behandlar möten med det främmande. Fur fokuserar på mötet mellan 

dels svenskar och indianer och dels mötet mellan svenskar och samer. Även här spelar religionen 

                                                 
34 Said 2006, s. 71. 
35 Said 2006, s. 76. 
36 Said 2006, s. 113. 
37 Ambjörnsson 2001, s. 27–36. 
38 Delanty 1995, s. 16–21. 
39 Florén & Karlsson 1998, s. 5–6, 77. 
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en viktig roll och genomsyrar hennes olika områden då den påverkar både handeln och 

landägandet. 

Historikern Magdalena Naum och arkeologen Jonas M. Nordin är redaktörer för boken 

Scandinavian Colonialism and the Rise of Modernity. Small Time Agents in a Global Arena. Med denna bok 

vill de bredda fältet med global historisk, postkolonial och kritiska studier. De kombinerar 

antropologi, arkeologi och historia och ett av bokens bidrag är skrivet av Gunlög Fur som nämns 

ovan. Fur diskuterar i sitt kapitel sambandet mellan kolonialism och svensk historia.40   

Även historikern Åke Holmberg har forskat om Sveriges syn på omvärlden och menar att 

genom att studera de bilder som man har gjort sig av andra folk och länder är att försöka följa ett 

av de stora förändringsförloppen i mänsklighetens historia. Holmberg tar i flera artiklar och verk 

upp hur den svenska omvärldsbilden har sett ut genom historien och hur det framkommer i olika 

texter.41  

Historikern Bernard Lewis har skrivit många böcker om islam och väst samt de motsättningar 

som finns mellan dem. I Islam and the West från 1993 skriver han om relationen mellan de två 

civilisationerna som han benämner som islam och kristen/europeisk/västerländsk. Han försöker 

se möten mellan de två civilisationerna utifrån en muslimsk kontext och utifrån islamisk historia 

och lagar då han anser att detta saknas inom forskningen. Han skriver även om de uppfattningar 

som var en följd av de möten som ägde rum mellan civilisationerna. Detta handlar främst om de 

uppfattningar som väst fick av islam. Han skriver även om muslimska reaktioner och svar.42  

Lewis skriver att kristendomen och islam har levt sida vid sida vid Medelhavet sedan 1400 år 

tillbaka. De har varit grannar, rivaler och även fiender. På ett sätt definierar de varandra menar 

Lewis. Islam och kristendom är systerreligioner med ett gemensamt arv men båda ser även sig 

själv som den fulländade religionen för mänskligheten och ser den andre som en rival i denna 

fråga. Detta har resulterat i en lång rad av konflikter som började med de heliga krigen Jihad och 

korstågen och har sedan fortsatt. Lewis menar att detta är de två religionernas likheter som 

orsakar detta mer än dess skillnader.43  

Historisk bakgrund 

Den första delen är mer internationellt inriktad och tar upp kapningsfenomenet samt de olika 

Barbareskstaterna och dess bakgrund. Den andra delen fokuserar på Sverige och den politik som 

fördes angående de för mitt ämne aktuella frågorna. Här ger jag en bild av Konvojkommissariatet 

och Kommerskollegiet samt Stockholms sjömanshus och den svenska sjöfarten. 

                                                 
40 Naum & Nordin 2013. 
41 Holmberg 1988, Holmberg 1999. 
42 Lewis 1993, s. viii. 
43 Lewis 1993, s. vii. 
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Avsnittet som kommer kan verka stort vid en första anblick men jag anser att det är 

nödvändigt för förståelsen av min undersökning. Kunskapen rörande ämnet är inte alltför 

utbredd och det är viktigt att veta hur det låg till för att kunna sätta in uppsatsen i rätt kontext. 

Barbareskstaterna och situationen runt Medelhavet 

 
Figur 1: Karta över Medelhavet och Nordafrika under tidigt 1700-tal44 

 

 

                                                                                              

Runt större delen av Medelhavet styrde vid denna tid det Ottomanska riket45 och här var det 

islam som var den härskande religionen. Barbareskstaterna är ett samlingsnamn och innefattar 

fyra nordafrikanska välden: Tripoli (dagens Libyen), Tunis (dagens Tunisien), Alger (dagens 

Algeriet) och Marocko, som alla är muslimska.46 Tripoli, Tunis och Alger var vasaller under det 

Ottomanska riket medan Marocko var självständigt. Svenskarnas relationer med det Ottomanska 

riket inverkade därför på deras förbindelser med Barbareskstaterna. Den viktigaste staden för 

korsarerna var vid denna tid Alger som under första hälften av 1500-talet utvecklades till 

Nordafrikas mest blomstrade stad och mycket av detta berodde just på sjöröveriet.47 Européerna 

hade under denna tid fokus på andra sidan Atlanten vilket medförde att Nordafrika kunde 

                                                 
44 Colley 2002, s. 34. 
45 Riket går under flera olika benämningar: Ottomanska riket, Osmanska riket samt att när man pratar om folket ofta 
endast benämner de som turkar. Jag kommer i denna uppsats att konsekvent benämna det som det Ottomanska riket 
och folket som turkar, naturligtvis dock inte om det handlar om ett citat.  
46 Ledarna i de olika staterna gick under olika beteckningar: Paschan i Tripoli, Bejen i Tunis, Dejen i Alger och Sultanen i 
Marocko. Borg 1993, s. 11. Den marockanske sultanen benämns dock ofta även som kejsare vilken ävenjag kommer 
att göra då jag benämner honom. 
47 Harrison 2007, s. 406. 
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utveckla sina verksamheter i fred och stärkte dessutom sina positioner när de ställde sig under det 

Ottomanska riket. Ottomanerna var i sin tur beroende av de lokala stormännen i Nordafrika för 

att kunna styra dessa provinser.  

I Marocko däremot ställde man sig aldrig under det ottomanska styret och detta berodde dels 

på dess läge som var på behagligt avstånd från Ottomanerna och dels på att de var starka nog att 

skydda sig mot spanjorer och portugiser.48 1727 dog Marockos sultan Mulai Ismail och landets 

rikedomar och erkändhet hade då undergrävts av epidemier, jordbävningar, inbördeskrig och 

perioder av torka. Mulai Abdallahs tog över och under hans tid som kejsare ägde fem revolter 

rum och han var känd för sina våldsamma och hänsynslösa handlingar. På hösten 1757 avled 

Mulai Abdallah och hans son, Sidi Muhammed, inledde sina nära trettiotre år av tämligen lugnt 

och stabilt regerande som sultan. Den nya sultanen var skicklig nog att spela på de kristnas 

fördomar om egenmäktiga och barbariska muslimska härskarna.49  

Samtidigt pågick kriget mellan kristna och muslimska kapare på Medelhavet och dessa 

farvatten ansågs därför vara något av de farligaste och mest riskabla att segla på. De kristna ansåg 

att detta krig nästan enbart utgick från en ekonomisk aspekt, Guerre de Course. 50 För de 

muslimska härskarna i Algeriet, Tunis, Tripoli och Marocko hade det dock en annan viktig 

funktion. Som en del av ett heligt krig legitimerade kaparnas aktivitet härskarnas politiska makt 

och även Barbareskstaternas semi-självständighet inom det Ottomanska riket.51  

I förhållandet mellan européerna och de nordafrikanska kaparna var det kaparna som var de 

överlägsna. De fick européerna att ge dem dyra gåvor samt att de faktiskt kunde fortsätta med sin 

verksamhet under en väldigt lång tid. En orsak till att Europas misslyckande med att övervinna 

dem en gång för alla var det Ottomanska rikets rykte samt dess förmåga att hela tiden komma 

igen. Dessutom kunde de nordafrikanska staterna vara starka på egen hand, inte bara med hjälp 

av turkarna. En tredje orsak var så enkel som att barbareskkaparna faktiskt vägrade rätta sig efter 

Europa och följa deras regler, de spelade sitt eget spel. Genom att inte göra det skedde 

sammandrabbningarna på nordafrikanernas villkor. Vi ska inte heller glömma bort det faktum att 

de lyckades få européerna att betala dem med vapen och andra föremål lämpade för krigsföring 

som de sedan använde mot dem.52 En ytterligare anledning till Europas oförmåga och här kanske 

även ovilja var att skulle de ha öppnat krig mot Barbareskstaterna skulle de samtidigt även ha 

gjort det mot hela Ottomanska riket vilket var något som de försökte undvika.53 Att Frankrike 

                                                 
48 Harrison 2007, s. 407. 
49 Borg 1993, s. 76, 98, Colley 2007, s. 58. 
50 Müller 2004, s. 51–54. 
51 Müller 2004, s. 51–54. 
52 Colley 2002, s. 65–69. 
53 Harrison 2007, s. 406. 
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och England låg i krig med varandra i mitten av 1700-talet bidrog till att de stora makterna aldrig 

ställde sig enade mot barbareskkaparna. 54 

Kaperiets utformning, omfattning och utveckling 

Det var under den första hälften av 1600-talet som det Ottomanska rikets grepp om de 

nordafrikanska vasallerna började försvagas vilket gynnade kaparna på Medelhavet. Under denna 

tid började även engelska och holländska kapare att dyka upp på Medelhavet. Dessa kapare gav 

ny teknologi och maritim kunskap åt sina nordafrikanska kollegor vilket var ytterligare en orsak 

till dess ökade omfång. En tredje faktor till sjöröveriets uppsving var den spanska regeringens 

beslut att landsförvisa alla morisker (de ”kristna” ättlingarna till medeltidens spanska muslimer) år 

1609. De människor som hamnade i Nordafrika ville hämnas Spanien. De kände väl till de 

spanska farvattnen och de pratade dessutom spanska och såg ut som spanjorer vilket gjorde dem 

väldigt värdefulla för korsarkaptenerna.55 

Efter det att barbareskerna kapat ett skepp tillfångatog de den kristna besättningen och förde 

dem i land. Därefter kontaktade de sjömännens hemländer och köpslog om fångarnas lösen. 

Ibland lät de även fångarna själva skriva hem och berätta om sin situation. Den som hade hand 

om förhandlingarna var den utsända svenska konsulen.56 Konsulen fanns inte på plats i Marocko 

då Sverige ännu inte hade fått till ett fredstraktat med landet utan befann sig ofta på platser som 

låg förhållandevis nära, till exempel i Cadiz, Spanien.  

Förutom de människor som tillfångatogs föll även en tiondel av alla kapade skeppslaster på 

kejsarens lott och det mesta av de pengar som kaparna fick in gick till härskarens fickor. Detta 

skedde med regeringens utfordran att angripa fientliga skepp. Genom att så småningom låta 

fångarnas släktingar och hemländer köpa dem fria var det dock på fångarna de gjorde den största 

vinsten. Tills de blev friköpta, och under förutsättningen att de var förhållandevis friska, 

användes de ofta som billig arbetskraft, och detta oftast till något av kejsarens olika 

byggnadsarbeten. För att tjäna så mycket som möjligt på fångarna var det därför ofta de äldre och 

sjuka som de lät bli friköpta först.57  

Det var inte särskilt vanligt att kaparna begav sig till områden utanför Medelhavet och 

Nordafrikas kuster men det förekom. Sommaren 1627 pågick under flera dagars tid en raid mot 

de östliga och sydliga kusterna på Island. Bakom detta stod kapare från Barbareskstaterna och 
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under detta anfall dödade de ett dussintal och tillfångatog runt 400 islänningar samt att de 

plundrade de områden de kom till. De tillfångatagna såldes sedan i Nordafrika.58 

Hur fångenskapet skulle komma att te sig berodde på flera olika utomstående faktorer, när de 

tillfångatogs, var de blev tillfångatagna samt av vem de blev tillfångatagna och vilka som tog 

kontroll över dem spelade stor roll för detta.59 

Svensk politik och sjöfart 

Handel och sjöfart är två saker som ofta går hand i hand och Sverige, precis som de flesta andra 

länder, är beroende av andra länders varor. Sjöfarten var av stor betydelse för Sverige och flera 

stora frågor under 1600- och 1700-talen rörde just detta ämne. Upprättandet av 

Kommerskollegiet år 1651 ska ha utgjort ett led i strävandena att i svensk ekonomisk politik 

genomföra de merkantilistiska principer som under 1500- och 1600-talen hade utformats i 

England och på kontinenten. Kollegiet skulle fungera som ett särskilt ämbetsverk för att främja 

handelns, sjöfartens, manufakturernas och hantverkets utveckling.60  

Under 1600-talet etablerade Sverige sina kommersiella förbindelser med södra Europa och 

den främsta anledningen till detta var salthandeln. 1693 chockhöjde den portugisiske kungen 

saltpriserna vilket ledde till att svenskarna började åka längre in i Medelhavet för att hitta billigare 

salt. Guerre de Course mellan kristna och muslimska kapare gjorde som vi vet Medelhavet till 

väldigt farliga färdvatten och många kristna sjömän blev tillfångatagna av de muslimska kaparna 

längst Nordafrikas kust. För att Sverige skulle kunna bedriva sin handel på Medelhavet var därför 

konvojerna väldigt viktiga. 1653 tog Axel Oxenstierna beslutet om den första svenska konvojen 

och man hade då det holländska systemet61 som förebild. Konvojerna organiserades genom en 

samverkan mellan Amiralitetet62 och handelsstyrelsen.63  

De svenska förutsättningarna för sjöfart försämrades under det stora nordiska kriget, speciellt 

efter det att Danmark åter gått in i kriget 1709. Under 1720-talet tilltog kaparnas attacker mot 

svenska skepp särskilt mycket. Vid riksdagen 1720 beslöts därför att en särskild avgift, extra 

licenten, skulle erläggas för inkommande och utgående varor. För varor från orter utanför Öresund 

skulle avgiften vara 1 procent och för utgående och Sundet passerande varor skulle det vara ½ 

procent. För inkommande varor från orter vid Östersjön skulle avgiften endast vara ½ procent 

och för dit utgående varor ¼ procent. Denna avgift skulle börja utgå den 1 januari 1723. Dessa 
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medel, de så kallade konvojmedlen, skulle användas till att bekosta konvojer för svenska skepp 

vilka skulle segla till Medelhavet. Det organ som skulle handha och redovisa konvojmedlen fick 

namnet Konvojkommissariatet.64 Konvojkommissariatet grundades 1724 och detta ämbetsverks 

huvuduppgift var just att skydda svenska skepp från kapare och andra fiender på Medelhavet.65 

För varje år skulle Konvojkommissariatet insända huvudboken över extra licent-medlen till 

Kommerskollegiet.66 Ytterligare en anledning upprättandet av Konvojkommissariatet var att det 

stora nordiska kriget hade lämnat förfallna handelsförbindelser efter sig och dessa ville man nu 

återupprätta.67 

Konvojkommissariatet hade dock problem och dessa grundades till stor del i att de var 

inblandade i för många områden. För det första skulle de ha hand om konvojexpeditionerna, för 

det andra skulle de stå för fredsavtalen med Barbareskstaterna och för det tredje så skulle de 

handha friköpningen av de svenska sjömän som hade blivit tillfångatagna nere på Medelhavet.  

Tanken med fredstraktaten var att de skulle reducera kostnaderna för de svenska skeppen 

samt öka deras säkerhet. Det visade sig vara en svår balansgång att både ha en fredlig relation till 

Barbareskstaterna och att sända skeppskonvojer. Konvojerna försvann inte i samband med 

slutandet av traktaten utan Konvojkommissariatet hamnade istället i en situation där de tvingades 

betala för båda delarna.68 

Fredstraktaten 
Redan på 1660-talet gjordes försök att sluta fredsfördrag med Barbareskstaterna för att skydda sig 

mot kapningar och liknande händelser. Försöken gav dock inte något resultat utan det var först 

på 1700-talet som Sverige lyckades komma till stånd med dem önskade traktaten.69  

I april 1729 slöts det första freds-, handel- och sjöfartstraktatet och detta var med Alger. 

Anledningen till att Alger var den första staten Sverige slöt avtal med var att det var de som vid 

denna tidpunkt var den ledande makten bland barbareskkaparna.70 

Fördraget var utformat så som andra fördrag mellan europeiska länder och Alger och 

reglerade skyldigheterna och rättigheterna av Sveriges och Algers kontakter och möten i detalj 

beträffande sjöfart och handel i deras respektive länder.71 Detta traktat gav upphov till två saker 

som är värda att lyftas ytterligare. Den första är det faktum att detta gav Sverige rättigheten att 

sända en konsul till Alger vilket var starten för svenska konsuler i Nordafrika. Konsulerna hade 
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här en mer diplomatisk roll och deras ekonomiska funktioner var begränsade.72 George Logie, en 

skotsk handelsman och kapten som sedan början av 1700-talet var bosatt i Stockholm, utsågs till 

den svensk konsulen i Alger. Logie hade haft en ledande roll i förarbetet av traktatet och besatt 

en detaljerad kunskap om affärer och angelägenheter runt Medelhavet. Denne Logie kommer vi 

att frekvent stöta på i min analysdel och han var även inblandad i de övriga traktatens uppkomst. 

Detta då han stannade som konsul i Barbareskstaterna i nära femtio år.73      

Den andra saken som traktatet ledde till var de så kallade (algeriska) sjöpassen. Traktatet 

innebar att kaparna hade rätt att stanna och söka igenom svenska skepp och svenskarna var då 

förpliktigade att bevisa skeppets nationalitet genom ett speciellt pass, ett sjöpass. Dessa sjöpass 

var strikt kontrollerade och det var bara Kommerskollegiet som kunde utfärda passen.74 Under 

alla omständigheter gällde passet bara för en utlandsresa och skepparen skulle under inom åtta 

dagar lämna tillbaka sjöpasset till magistratet som i sin tur lämnade vidare det till huvudstaden.75  

Inte långt efter det att traktatet med Alger gått igenom började konsul Logie förhandla med en 

av de andra Barbareskstaterna, Tunis, och i december 1736 slöts fredsavtalet. Nästa utmaning var 

Tripoli och här dröjde det fyra år innan fördraget skrevs på i april 1741.76  

Med den fjärde av Barbareskstaterna, Marocko, som vid denna tidpunkt var den mäktigaste av 

dem, var det svårare att komma till stånd med ett traktat och innan man lyckats med detta rådde 

ett kroniskt krigstillstånd mellan Sverige och Marocko. Då Marocko låg ytterst av de fyra 

Barbareskstaterna behärskade de inseglingen i Medelhavet och de kunde därmed kontrollera 

sjöfarten från Spanien och Portugal.77 Inte förrän tjugo år efter traktatet med Tripoli lyckades 

Sverige komma överens med Marocko och då hade redan bland annat Holland och Danmark 

klarat av det. Detta avtal var även mycket mer kostsamt än de med de övriga Barbareskstaterna. 

Den slutliga totala kostnaden för det marockanska fredsverket var 350 000 riksdaler jämfört med 

125 000 riksdaler för de andra tre tillsammans.78  

Stockholms sjömanshus 
Den 30 mars 1748 togs beslutet att ett sjömanshus skulle inrättas i Stockholm, vilket det även 

gjordes samma år. Detta var det första sjömanshuset i landet.79 1752 fick landets övriga 

stapelstäder möjlighet att upprätta egna sjömanshus.80  
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En anledning till grundandet av Stockholms sjömanshus var att öka rekryteringen till Sveriges 

växande handelsflotta. En annan anledning var en önskan om att skapa tydligare strukturer och 

ordning gällande sjöfolkskontrollen, alltså sjömansregistreringen och mönstringarna. Det 

huvudsakliga syftet var dock att ge sjömän som av sjukdom eller ålder var hindrade att ta tjänst på 

något fartyg ett årligt underhåll.81 I det förslag som lades fram gällande skapande av Stockholms 

sjömanshus fanns sju punkter, de fem första handlade om allmänna bestämmelser rörande 

sjöfolket, de två sista handlade om sjömanshuset och den där anställde skeppsombudsmannen. 

En viktig punkt som stod med var att handelskollegium i Stockholm och magistraten i de övriga 

stapelstäderna skulle upprätta förteckningar över de sjömän som rest till eller kommit från utrikes 

orter. Dessa förteckningar skulle sedan till kommerskollegium för att vidarebefordras till 

sjömanshuset. Vidare finns disciplinära regler, bland annat hur man ska behandla rymlingar.82  

I kofferdireglementet hade Stockholms sjömanshus försäkrats inkomster genom avgifter som 

skulle erläggas av redarna och sjöfararna själva samt genom kollekter och andra olika källor. 

Pengarna skulle användas till understöd för före detta sjömän. Direktören och kaptenen Carl 

Hindrich von Ackern valdes till skeppsombudsman.83 von Ackern stannade på denna post till maj 

1781 då han, över 80 år gammal, skickade in sin avskedsansökan.84 

Från och med år 1750 verkställdes utbetalningen av understöden till de behövande sjömännen 

två gånger årligen, i mars och i oktober. Vid flera tillfällen beslöt sjömanshuset att, istället för 

pension, ge den icke arbetsföre sjömannen en engångssumma för att kunna lägga in sig på 

sjukhuset.85 Till de svenska sjömän som suttit tillfångatagna hos nordafrikanerna och bad om 

hjälp då de kom hem beviljades mindre belopp.86 
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Empirisk undersökning 
För att skapa förståelse för hur Konvojkommissariatet och Stockholms sjömanshus jobbade med 

frågan om de svenska sjömän som blev tillfångatagna behöver vi få en inblick i hur de 

tillfångatagna själva upplevde fångenskapet. Detta avsnitt är till viss del deskriptivt i sin 

utformning och fokus ligger här på de tillfångatagnas egna beskrivningar, främst använder jag mig 

här av kapten Marcus Berg och hans berättelse om fångenskapet.  

Vi börjar med själva fångenskapet för att sedan gå vidare till upplevelsen av dem som tog 

svenskarna tillfånga, alltså barbareskstaterna och dess folk. Detta leder naturligt in på frågan om 

det främmande och mötet mellan kristendom och islam.  

Synen på fångenskapet 

Den svenska sjökaptenen Marcus Berg ledde fartyget Mercurius som kapades år 1754. Marcus 

Bergs besättning såg ut som följande: 

Styrman Cornelius Helm, Stockholm, gift, 36 år  

Båtsman Thomas Helberg, Waxholm, gift, 53 år 

Timerman Olof Hedlund, Dalarna, ogift, 24 år 

Matros Mons Hall, Kongsbacka, gift, 33 år 

Matros Petter Depken, Gefle, ogift, 24 år 

Kåcksmat Marcus Österman, Finland, ogift, 20 år 

Gossen Hans Ericksson Lund, Carlskrona, ogift, 14 år87 

Den 23 augusti blev Marcus Berg och hans besättning medvetna om ett fartyg som utgav sig 

vara från Alger. De sade sig vara i behov av vatten och ville komma över till svenskarna fartyg 

vilket Berg satte sig mot. Denna förfrågan förvandlades snart till en begäran då kaparna hotade 

med att annars använda sina kanoner mot svenskarna. När de tagit sig ombord på det svenska 

skeppet överföll de svenskarna och förde med sig dem till kaparnas skepp.88  

Väl inne i Tetuan, den 29 augusti 1754, fördes de svenska sjömännen till Knuten, där de mötte 

andra kristna slavar.89 Berg ger själv ingen beskrivning av Knuten utan vi får här utgå från den 

katolske prästen Dominique Busnot som berättar om den cirka 40 år innan Berg upplevde den. 

Knuten var ett område i Fez där kristna slavar placerades. Här tilldelades varje nation sitt eget 

kvarter där var och en fick bygga sig sin egen enkla hydda. Inom Knuten utsåg varje kvarter en 

egen talesman, en intendent. Under sig hade denne en skrivare samt ett slags råd eller domstol. I 
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denna satt andra slavar, helst skulle de vara från samma nation, som hade rätt att utdöma straff 

till brottslingar. Alla de kristna slavarna i Knuten stod under en marockansk vakt som dagligen 

skulle kontrollräkna dem. Enligt engelsmannen John Braithwaite kunde inte Knuten jämföras 

med fängelserna i hans hemland som han ansåg gav ett mycket mer skrämmande intryck. 

Braithwaite tar även upp att varje nation, i alla fall de större nationerna, tilläts driva en egen krog 

samt marknad i sitt kvarter. Marockanerna kunde endast få tillträde till Knuten om de fick 

tillstånd från de kristna fångarna.90  

En av de fångar som Berg och hans besättning mötte på Knuten var den svenske kaptenen 

Hugo Weili från Kalmar som tillsammans med elva andra svenskar hade tagits tillfånga av ett 

tetuanskt skepp den 21 juli samma år. Hugo Weilis namn nämns även i några av de brev som jag 

har gått igenom.91 Hans besättning nämns dock inte vid namn i Konvojkommissariatets material 

men gör det istället i Diplomaticas arkiv över Marocko och där beskrivs även deras utseende et 

cetera. 

Dagen efter det att Berg och hans besättning kommit till Tetuan sattes de i arbete. Detta 

beskrivs som ”ej mycket svårt” och dessutom gällde inte arbetskravet Berg och de andra som var 

kaptener på de skepp som blivit kapade. Kaptenerna fick dessutom en blaquin, vilken motsvarar 

ungefär 4 öre svenska silvermynt, om dagen till förtäring och Berg skriver att de hade de bättre än 

vad de hade förväntat sig då de tillfångatogs. Detta byttes dock ut då kejsaren bestämde att alla 

kristna fångar skulle komma till Fez, där var läget annorlunda än i Tetuan. Där fick kaptenerna 

ingen särbehandling. I Tetuan hade de fått jobba med att bygga ett hönshus, i Fez fick de uppföra 

murar och gräva gravar vilket var mer ansträngande än det första jobbet och de jobbade 

vanligtvis mellan solens uppgång till ungefär sextiden på kvällen. Detta oroade Berg då han 

skriver att han vid tillfångatagningen blev blivit sjuk och bräcklig av deras hårda hantering. Tre 

timmermän samt Hugo Weili, som utgivit sig för timmerman, blev dock kvar i Knuten.92  

Den 23 december 1754 dör Swen Stille, en av de svenska sjömännen, som har varit sjuk sedan 

de 23 oktober samma år. I samband med detta framkommer det att när någon kristen dör får de 

andra lov att begrava honom på en utsedd plats utanför staden och det var fångarna själva som 

bar honom dit.93 Den 23 januari 1755 dog ännu en svensk fånge, denna gång var det gossen 

Gustaf Lambrich från Öland som avled efter en ganska lång vattusot och honom begravde de 

samma dag.94 I ett brev från den 3 november 1755 framkommer det att det inte var ovanligt att 
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de svenska fångarna avled i slaveriet. Här pratas det om 17 ännu levande män vilket pekar på att 

det troligtvis finns män som inte längre är vid liv. Det framkommer dock inget om dessa 

eventuellt döda svenskar. Det skrivs här även om att de drabbade svenska sjömännen nu lär vara 

utblottade och utan kläder.95 Dödsfallen kan bero på många olika orsaker och det är svårt att 

kunna dra säkra slutsatser på den grund jag har just nu. Chanserna för att det är fångenskapet 

som har tagit död på dem är stor men vi kan naturligtvis inte räkna bort faktorer som det 

annorlunda klimatet, de främmande sjukdomarna et cetera. 

Berg skriver att under 1754 var många av de svenska fångarna sjuka från oktobers början till 

decembers slut. Efter ”många böner och tårars utgjutelse” fick de kejsarens lov att vara hemma 

från arbetet till dess att de blev lite bättre. Det fanns dock tillfällen när de var tvungna att jobba 

även fast de mådde dåligt.96  

Vid både påsk och jul fick de kristna fångarna tre dagars ledighet för att fira sina högtider.97 

Även Colley tar upp att de kristna slavarna regelbundet gavs ledigt så att de kunde fira sina 

religiösa högtider och att de även hade rätt till tillbedjan varje söndag.98 

Kejsaren som härskar i Marocko vid denna tid, Mulai Abdallah, utgår enlig Berg mycket från 

vilket humör han är på. Är han på dåligt humör drabbas både kristna och morer av hans grymhet. 

Kraftiga humörsvängningar verkar ofta förekomma och när detta drabbar honom blir han väldigt 

våldsam.99 Varje gång som kejsaren kom för att se hur de kristna fångarna arbetade fick de 

anstränga sig mycket mer än vad de behövde göra annars.100 Berg berättar även om att kejsaren 

plågar dem med ett ganska svårt arbete. De gamla trälarna har dock berättat för Berg att kejsaren 

stundtals har ett mildare sinne gentemot kristna fångar vilket ger honom hopp. En gång då 

kejsaren var på bra humör bad de kristna fångarna honom om något till kläder. Detta ledde till att 

var och en av de kristna fick 4 dukater, värda ungefär 12 daler kopparmynt stycket, till att köpa 

kläder för. I början av februari månad fick de kristna fångarna dessutom 50 korgar fyllda med 

äpplen. Även under 1756 fick de kristna fångarna skor och andra saker samt att kejsaren vid ett 

tillfälle förbjöd sina män att slå de kristna med käppar.101 I juni 1755 plågar han dock de kristna 

fångarna så illa att de fruktade för sina liv.102 I början av 1756 sade kejsaren att han inte ville 

hindra de kristna längre utan att de snart skulle få resa hem till sina nära och kära eftersom de 

hade varit borta så länge och att de arma kristna inte hade några vänner i Nordafrika. Fångarna 
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var dock väl medvetna om kejsarens ostadiga sinne och kunde därför inte med säkerhet lita på 

det han sade.103   

Under en av ramadanperioderna lät Mulai Abdallah mörda flertalet av sina förnämsta 

officerare och de kristna fick dubbelt så svårt arbete och flertalet gånger lät han döda morer 

enbart för att de störde honom.104 När ramadan började år 1756 berättar Berg att kejsaren inte var 

lika svår och elak mot de kristna som han var mot sina egna herrar och morer som fick stå ut 

med våldsamma tag.105 I juli 1756 var han extra våldsam mot de kristna och befallde alcajderna att 

piska och slå de kristna under deras arbete som just denna dag varade ända till klockan 11 på 

kvällen.106 Gällande de presenter som de kristna fångarna stundtals fick var de enbart till för de 

kristna och inte för morerna. Försökte någon mor stjäla eller dra nytta av presenterna blev de 

tungt bestraffade.107 Här kan det verka som att sultanen stundtals fungerade som de kristna 

fångarnas beskyddare gentemot de övriga muslimerna.  

År 1756 fick kejsaren ett brev från en av sina alcajder, Lucas, som berättade att spanjorerna 

behandlade de morer som de tagit tillfånga illa, de höll dem kedjade och de fick inte heller någon 

mat. Lucas ansåg att Mulai Abdallah nu skulle behandla de kristna fångarna lika illa som de 

spanjorerna behandlade de muslimska fångarna. Detta ville dock inte kejsaren gå med på utan 

svarade att han ansåg att de kristna redan hade det svårt nog i sitt arbete då de måste jobba från 

solens uppgång till 4 på eftermiddagen och han inte trodde att de skulle stå ut med något mera.108 

Strax efter detta brev befallde han alcajden Paulus att han skulle se till hans kristna och inte låta 

morerna bedra dem på något sätt. De skulle även få kött och grönt till mat och att de skulle sluta 

arbeta i rätt tid.109      

I slutet av sin regeringsperiod beskrivs Mulai Abdallah av Berg som att han inte bryr sig nästan 

om någonting mer än de kristna fångarna och att han roar sig med att plåga och dräpa sina 

närmaste.110    

Att det fanns flera saker i fångenskapet som tärde på de kristna visar Elizabeth Marsh 

historia. När hon och de andra färdades genom kejsardömet försvann deras möjlighet till 

lokalisering då de inte fick ha några böcker eller kartor med sig. Detta försatte dem i en utsatt och 

underlägsen position gentemot barbareskerna. En annan sak var att när fångarna skulle föras in i 

kejsarens stad togs de ifrån sina hattar. Hattar var under denna tid en typisk europeisk företeelse 

                                                 
103 Borg 1993, s. 91. 
104 Borg 1993, s. 52–54, 89. 
105 Borg 1993, s. 102. 
106 Borg 1993, s. 73. 
107 Borg 1993, s. 94. 
108 Borg 1993, s. 101. 
109 Borg 1993, s. 101–102. 
110 Borg 1993, s. 111. 
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och när barbareskerna tog ifrån européerna deras hattar tog man även en del av deras 

västerländska identitet.111 Under sin tid i fångenskap hade Elizabeth Marsh kommit nära att 

förlora sin religion samt oskuld, sitt namn, språk, land, sätt att klä sig och sina moraliska 

värderingar. Fångenskapet bröt ner de kristna och försatt dem ofta i en tvivlande situation.112 

Ett brev från den 28 mars 1759 vittnar om Konvojkommissariatets syn på fångenskapet då det 

skrivs att de är medvetna om att de svenska fångarna möter livsfara och att de vidare har 

medlidande för de egna landsmännens hårda förtryck. De anser att det är viktigt att det snabbt 

sker något i denna fråga.113 Detta är ett tydligt exempel på det allvar som fanns i fångfrågan och 

hur fångenskapet uppfattades på hemmaplan. Det visar även på ett engagemang att försöka få 

hem svenskarna så snabbt som möjligt. Från 6 maj 1760 har jag funnit ett brev där det står att 

finna att kungen, efter att ha läst ett brev från konsul Logie, av barmhärtighet har lånat pengar av 

den svenska kronan för de olycksaliga svenska fångarnas skull.114  

Fångarnas ekonomiska förhållanden och väntan på utlösen 

Till att börja med är det intressant att här se Bergs berättande om att då han blev tillfångatagen 

blev bestulen på allt han hade förutom skjortan på kroppen och skinnbyxorna han hade på sig, 

samt 7 guineer som var Berg och hans besättnings enda understöd då de kom till 

Barbareskstaterna vilka han lyckade gömma undan för kaparna. Det vill säga att det var det enda 

de hade till dem fick lov att på svensk räkning ta ut några penningar för underhåll. Detta betyder 

att Berg och hans besättning efter hand fick motta ett visst ekonomiskt understöd hemifrån. 

Detta understöd var avsett att bland annat förbättra kostförhållandena och för att kunna muta 

upplysningsmännen. För dessa utbetalningar finns några kvittenser bevarade vilka bland annat 

visar att de av skeppen Mercurius och Concordia besättningar erhöll 20 dukater den 12 maj 1755, 

15 dukater den 29 oktober samma år. Under 1756 erhöll de den 26 februari 15 dukater, den 24 

juni 25 dukater, den 7 och 25 augusti 25 respektive 10 dukater.115  

Berg berättar även om att de mottagit pengar från konsul Logie i Alger. När de först kom till 

Fez ska de ha haft mycket svårt att klara sig på den lilla summa som de fick per dag av kejsaren. 

Logie hade den 1 februari 1755 skickat Berg och hans besättning 50 dukater och detta trots att 

han ännu inte hade fått någon befallning om detta ifrån Sverige. Dessutom fick även Berg pengar 

skickade till sig från några svenska kaptener som befann sig i Gibraltar och hade fått höra om 

deras öde. Den totala summan från dem var 8 dukater och 16 blanquiner.116 

                                                 
111 Colley 2007, s. 60, 62. 
112 Colley 2007, s. 84. 
113 Konvojkommissariatets arkiv, B: Registratur: 1750–59: 28 mars 1759. 
114 Konvojkommissariatets arkiv, B: Registratur: 1760–63: 6 maj 1760. 
115 Borg 1993, s. 29–30. 
116 Borg 1993, s. 50. 
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Berg ger även en bild av hur det såg ut när Sverige försökte lösa ut sina sjömän som hamnat i 

fångenskap. Två månader efter att Hugo Weili och de övriga blivit utlösta blev ytterligare en man 

friköpt, timmermannen Jacob Baur som var född i Appenrad på Jutland, 36 år gammal, som 

anlänt från Marseille med kapten Weili.117  

I övrigt beskriver Berg ganska ingående de turer de får gå igenom innan de lyckas bli utlösta ur 

fångenskapet. Det var i början av augusti 1755 som Berg och hans svenska manskap först fick 

höra att den svenska kungen nu hade beslutat om deras utlösen. Detta fick de höra genom 

Kapten Weili i Tetuan som fått en skrivelse av konsul Bellman i Cadiz. I slutet av augusti hade de 

dock ännu inte hört något mer angående deras utlösen.118 Den 17 september samma år fick de 

äntligen höra något igen, kejsaren hade nu fått brev om att 13 svenska och nio franska fångar 

skulle friköpas. Då två av de svenska fångarna var döda slog kejsaren samman svenskarna och 

fransmännen och begärde 100 kanonkulor till för var och en av fångarna. Han meddelade även 

att han inte ville låta någon gå förrän alla löstes ut. Förvirring uppstod över kejsarens sätt att 

räkna de svenska fångarna till de franska vilket fördröjde friköpandet.119 Den 1 december 1755 

väcktes åter hoppet för de svenska fångarna då Berg fick motta ett brev från konsulen Bellman i 

Cadiz. Lösensumman hade redan för ett år sedan blivit verkställd och nu väntade man bara på att 

kejsaren och hans män skulle gå med på det. Kejsarens ombytliga humör spelade även här en 

viktig roll, vissa dagar sade han att det var självklart att de kristna fångarna skulle lösas ut medan 

han andra dagar ändrade sin åsikt gällande detta.120    

På detta sätt gick det ända fram till den 11 maj 1756 då alcajden Paulus kom och meddelade 

att kejsaren nu hade sagt att han genast ville att de kristna skulle fara hem och att de därför skulle 

infinna sig hos honom så snart som möjligt. När de anlände till kejsaren hade han dock redan 

ändrat sig och befallde att de kristna skulle drivas tillbaka till arbetet med hugg och slag.121   

Klockan 11 på förmiddagen den 23 juli var det dags för de kristna fångarna, totalt 166 stycken, 

att ännu en gång infinna sig hos kejsaren. Här genomgick de en form av ”mönstring” där kejsaren 

ville se vilka som var dugliga till arbete, de fick bland annat springa och bära krut, kulor och 

musköter. Efter detta skulle kejsaren välja ut vilka som skulle få bli frisläppta. Svenskarna Hans 

Lund och Marcus Österman, de yngsta svenskarna, blev dock dömda till att stanna och passa 

kejsarens slottsportar. Totalt av de 166 kristna fångarna var de denna dag 66 stycken som fick 
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119 Borg 1993, s. 79–80. 
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tillbaka sin frihet. Av dem som blev kvar var det 18 spanjorer, 54 fransmän, 10 portugiser, 2 

svenskar samt 16 spanska flyktingar.122 Följande svenskar fick resa hem: 

Av Bergs besättning 
Styrmannen Cornelius Helm från Stockholm 
Matrosen Måns Hall från Halland 
Matrosen Petter Depken från Stockholm 

 
Av Weilis besättning 
Styrmannen Hälge Börjesson från Halland 
Båtsmannen Petter Andersson från Halland 
Matrosen Petter Greberg från Öland 
Matrosen Petter Bremselius från Öland 
Kocksmaten Ol. Berggren från Calmare län123 

Berg berättar därefter att konsulen Bellman hade försett dem med nedanstående saker då de kom 

fram till Cadiz. Detta skedde på kungens befallning. När man ser dessa listor är det inte svårt att 

förstå varför Konvojkommissariatet sedan anmärker till konsul Bellman att man är för frikostig 

mot de svenska före detta fångarna.  

Kapten Berg tilldelas: 

 ett dussin överskjortor 

 ett dussin underskjortor 

 ett par lakan; kläde till två klädningar med tillbehör 

 kapprock et cetera.; peruk, käpp, sko och knäspänne 

 armknappar 

 hatt, stövlar och skor 

 bolster, huvuddynor och täcke 

 över- och understrumpor 

 hals- och näsdukar 

 mössor 

 kista med lås och beslag 
 

Styrmännen Cornelius Helm och Helge Börjesson fick vardera: 

 Hälften av fyra dussin vita och fyra stycken blåa och vita skjortor 

 Kläde till klädning med tillbehör 

 Strumpor, hals- och näsdukar, mössor och hattar 

 Två levantrockar 

 Skor och klädspännen och armknappar 

 Stövlar, skor två peruker 

 Två segelduksbyxor och två säckar. 

 Två bolstrar till läger 

 En kista med lås och beslag. 
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Båtsmannen Petter Andersson, matroserna Måns Hall , Petter Depken, Peter Greberg, Petter 

Bremselius och kocksmaten Olov Berggren fick dela på: 

 24 blå och vita samt 12 vita skjortor 

 7 par riggarnsstrumpor  

 12 par trådstrumpor  

 12 par ullstrumpor 

 14 silkesnäsdukar  

 12 bomullsnäsdukar 

 6 levantrockar 

 6 ullmössor  

 12 trådmössor 

 18 par skor 

 6 par stövlar 

 6 hattar 

 6 par skospännen 

 6 par knäspännen 

 armknappar 

 6 par segelduksbyxor 

 6 säckar 

 6 bolstrar och örngott 

 klädeskistor124 
 

När Berg äntligen skall få bege sig från fångenskapet beskriver han muslimerna som gudlösa 

människor. Efter en tid i frihet får Berg ett brev från gossen Hans Lund som blev kvar i 

fångenskapet att sedan de rest hade kejsaren varit lika tokig och plågat de kvarvarande kristna 

slavarna så väl som sitt eget folk på ett obeskrivligt vilt och tyranniskt sätt.125 

 Mötet med det främmande 

Det fanns kristna fångar som valde att konvertera till islam. Kort efter Bergs ankomst skall det ha 

varit sex kristna slavar som förnekade den kristna religionen och istället antog den 

muhammedanska. Detta förde med sig att de blev fria från sin fångenskap och nu fick lov att 

klara sig själva.126 Borg beskriver vidare att beträffande de personer som förnekar den kristna 

läran finns det enligt flera ögonvittnen inga värre ”fyllbultar, skurkar och banditer” än de 

européer som övergivit kristendomen och gått över till islam. Genom att gör det hade de vunnit 

tillbaka sin frihet men istället kommit att tillhöra de mest ringaktade misstrodda bland alla 

                                                 
124 Borg 1993, s. 126–127. 
125 Borg 1993, s. 118–121. 
126 Borg 1993, s. 45. 



31 

 

sultanens undersåtar. För de flesta av dem gick det dåligt och det var inte ovanligt att de var 

tvungna att stjäla för sin överlevnad.127 

Förutom ett flertal morer hade Berg och hans medfångar en kristen alcajd över sig i sitt 

arbete. Denna var en portugis som kallade sig Paulus och drogs med flera laster. Denne levde 

tvärtemot vad de kristna lagarna och religionen föreskrev bland annat genom sodomi och lömskt 

beteende. Paulus hade varit i fångenskapet väldigt länge och behärskade barbareskernas språk 

fullständigt. Berg skriver att de kristna slavarna ofta led mer av de jämnkristnas ogudliga leverne 

och kivandes sinsemellan än av själva barbarernas hårdhet och elaka hanterande.128  

Tidigaste gången jag stötte på omnämnandet av kristendomen i Konvojkommissariatets arkiv 

var i ett brev från 1755. Av de fyra gånger som jag stötte på det handlade det främst om att de 

svenska slavarna efter utlösen skulle föras till närmaste ort eller land i kristenheten.  

I brevet från den 3 november 1755 kan man läsa att det ännu inte har bestämts om de 17 

utblottade svenskarna som har varit slavar i Tetuan skall sändas till närmaste ort i kristenheten 

eller direkt hem till sitt fädernesland.129 Från den 6 maj 1760 finns ett brev där det står att de 

svenska slavarna skulle få frihet uti kristenheten men att de fick skaffa sig sin egen hemfärd till 

fäderneslandet.130 Detta är ett tema som återkommer i ytterligare två brev från 1760.131  

Utifrån Marcus Bergs beskrivning av de kristnas fångenskap anser jag att det går att dra några 

slutsatser här om mötet mellan kristendom och islam. Det faktum att de kristna tillfångatagna fick 

några dagar ledigt för att fira sina religiösa högtider visar på att marockanerna inte hade för 

mening att omvända fångarna och få dem att konvertera till islam. Tvärtom verkar det vara av 

vikt för kejsaren att de kristna får värna om sin religion och sin kristna identitet. Även Knuten är 

ett tecken på att identiteten skulle bevaras. Genom att skapa en gemenskap, utifrån både nation 

och religion, stärktes med största sannolikhet de tillfångatagnas kristna identitet. Knuten kan 

sägas vara ett kristet samhälle inuti ett muslimskt samhälle. Vi vet genom källmaterialet att de som 

konverterat inte blev friköpta. För att de drabbade nationerna skulle köpa loss sina tillfångatagna 

sjömän var de tvungna att fortfarande vara kristna och lojala mot titt hemland. Tappade de 

tillfångatagna sin kristna identitet förlorade alltså marockanerna viktiga brickor i sitt maktspel 

samt pengar då friköpningarna inte ägde rum för dessa individer. Mötet med det främmande var 

därmed en viktig faktor i denna maktkamp och känslan av vi och dem var central för att detta 

skulle fungera. Det var, enligt min tolkning, viktigt för marockanerna att de utgjorde ”dem” 
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medan de tillfångatagna och deras hemnationer fick möjligheten att fortfarande känna 

gemenskapen i ”vi:et”. 

Vi kan här knyta an till berättelsen om Elisabeth Marsh som Colley skrivit om. Till att börja 

med är den beskrivning av Sidi Muhammed i Marshs berättelse väldigt annorlunda från den som 

genom Berg framkom av Mulai Abdallah. Sidi Muhammad beskrivs som inriktad på att ena och 

expandera det rike som han tagit över efter sin far. Han är påtagligt generös, mycket organiserad, 

intelligent samt hårt arbetande. Han är innerligt och starkt fäst vid en panislamistisk världsbild 

som betonar alla muslimers samhörighet och vill överbygga skillnader muslimerna emellan. Sidi 

Muhammed var väl medveten om att de stora europeiska makterna växte sig starkare och rikare 

och var därför ivrig att befästa defensiva allianser med andra muslimska härskare, särskilt med 

den ottomanska härskaren i Istanbul, som var väldens muslimska huvudstad vid denna tid. Sidi 

Muhammed hade därmed visioner som sträckte sig utanför Marockos gränser.132  

 Anledningen till att det fartyg som Marsh befann sig på kapades berodde var inte att få kristna 

slavar. De sjömän som tillfångatogs skulle istället hållas som ett slags gisslan för att England 

skulle gå med på att etablera en passande konsul i Marocko. Sidi Muhammeds mål var, förutom 

att skapa närmre allianser med muslimska härskare, även att bygga kontakter med andra delar av 

världen för att utveckla hans rikes handel och därmed öka inkomsterna. Sidi Muhammed var 

även den första muslimska härskaren att erkänna Amerikas självständighet. Sidi Muhammed har 

därmed tilltagit en traditionell typ av sjöfartsvåld för nya och konstruktiva syften. Hans tanke är 

inte att starta ett heligt krig med de kristna och inte heller är han enbart ute efter lösensummor. 

Detta handlar inte om jihad, som västvärlden traditionellt ser på det utan detta rör sig om något 

helt annat. Detta marockanska kapande är inte menat för att straffa eller distansera icke-muslimer 

utan för att tvinga västvärldens makter till en närmre dialog och till förhandlingar. Sultanen vill 

här ha västväldens uppmärksamhet och respekt och framförallt en ökat tillgång och inflytande 

över västvärldens handel menar Colley. Sidi Muhammed var därmed både intresserad av att utöka 

sitt inflytande i den muslimska världen och att utveckla förbindelserna med olika regioner i den 

kristna västerländska världen. Därmed är hans handlingar en blandning av religion och politik. 

Han lånade även ofta från den västliga världen med uppsåt att anpassa det till sina egna syften 

och till sitt eget sätt.133  

Medelhavet handlade vid denna tidpunkt om makt, handel samt status och det var här det 

kristna västerlandet mötte det muslimska Ottomanska riket.134 
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Konvojkommissariatet och friköpningarna 

Jag kommer här att sätta in de summor som jag funnit i Konvojkommissariatets räkenskaper i en 

större ekonomisk kontext för att se hur mycket pengar man faktiskt lade ned på frågan som de 

svenska sjömän som hamnat i fångenskap hos barbareskerna. För att detta ska vara möjligt 

kommer jag at ta hjälp av Karl Åmark för de siffror som inte finns i mitt källmaterial, detta hade 

annars tagit för lång tid och det är dumt att inte använda sig av den relevanta forskning som 

redan finns. Till att börja med vill jag ge en överblick över konvojkommissariatets ekonomi för 

att ge en ökad förståelse. 

Karl Åmark har, med hjälp av Konvojkommissariatets koncepthuvudböcker, gjort en 

sammanställning av dess inkomster, utgifter, tillgångar och skulder från dess start till år 1809.  

Fram till och med år 1770 utgjordes konvojkommissariatets huvudsakliga inkomst av de 

belopp som kom in genom extra licenten. Denne redovisas särskilt för Sverige och Finland och 

särskilt för Pommern och Wismar.135 De utgifter som Konvojkommissariatet hade bestod främst 

av omkostnader för konvojutrustning. Dessa utgifter var särskilt stora under kommissariatets 

första år samt under senare delen av 1750-talet och detta hade sin orsak i de särskilt besvärande 

marockanska kapningarna. 1759 åtog sig några större köpmän att skaffa utrustning för två 

fregatter. Den totala summan av detta uppsteg till 324 000 daler silvermynt136 vilket 

konvojkommissariatet senare blev tvungna att ersätta.137   

När Sverige äntligen lyckats ”sluta fred”, alltså få till fredstraktaten, med de olika 

Barbareskstaterna var de tvungna att fortsätta uppehålla dem med dyra gåvor och föräringar.138 

Dessa gåvor kunde exempelvis vara allt från krigsmaterial, ammunition och skeppsvirke till 

juveler, smycken och prydnadssaker. Gemensamt var dock att det rörde sig om dyra saker. Dessa 

saker kan inordnas under kostnaderna för de olika fredsverken.139  

En annan del som Konvojkommissariatet fick bekosta, trots att det inte hörde till deras 

egentliga uppdrag, var friköpandet av de svenska sjömännen som tillfångatagits och gjorts till 

slavar i Barbareskstaterna. I räkenskaperna kan man se att konvojfonden för just detta ändamål 

flera gånger lämnats statsverket förskott, för vilka kommissariatet gjorde anspråk på 

återbetalning.140  

Trots att konvojkassan förfogade över ganska stora penningsummor (licenten samt särskilda 

tullförhöjningar) och trots statskontorets förskott visade det sig kontinuerligt att detta inte räckte 
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140 Åmark 1961, s. 766–767. 
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till för att täcka de förpliktelser konvojkommissariatet hade. Enda möjligheten för dem var att gå 

lånevägen för att få tag på de medel de behövde.141 Nedan ska vi se exempel på detta. 

 

Diagram 1: 1755-63: Förskott till svenska fångars lösen utifrån koncepthuvudboken 

 
 

För år 1755 är rubriken ”Förskott till svenska fångars lösen ifrån Tetuanske och Maroccaniske 

riket” och den totala summan är 52 105 smt. Av dessa var 51 875 smt anbefallna av kungen den 

26 november 1754 att genom olika handelsmän (Grillarna) betalas för att lösa ut besättningarna 

från skeppet Concordia och skeppet Mercurius. Detta var 16 600 holländska courant. Resterande 

summa rörde penningar som konvojkommissariatet hade varit tvungna att låna från Riksens 

ständers bank. Detta var 230 smt.142  

Kapten Hugo Weilis utlösen beskriver Berg med att han genom herr Jacob Ferrares från 

Gibraltar fått reda på att Weili tillsammans med några andra svenska fångar i Tetuan blivit utlösta 

och den 10 februari 1756 rest från Gibraltar till Cadiz. De övriga svenskarna skall ha varit 

matrosen Peter Brun, timmermannen Olof Hedlund och kocken (båtsmannen) Thomas Helberg. 

Hedlund dog dock dagen innan de övriga lämnade Gibraltar, någon dödsorsak nämns inte.143    

1756 är den totala summan 65 478 smt och rubriken är ”Förskott till svenska fångars lösen 

ifrån Tetuan och Maroccaniske riket”.144 1757 är överskriften ”Förskott till svenska fångars lösen 

ifrån Tetuanske i Marocco” och den totala summan är 67 956 smt.145  

                                                 
141 Åmark 1961, s. 769. 
142 Konvojkommissariatets arkiv, G: Räkenskaper: I: Koncepthuvudbok: 1755. 
143 Borg 1993, s. 96. 
144 Konvojkommissariatets arkiv, G: Räkenskaper: I: Koncepthuvudbok: 1756. 
145 Konvojkommissariatets arkiv, G: Räkenskaper: I: Koncepthuvudbok: 1757. 
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1758 är den sammanlagda summan 119 968 smt. under rubriken ”Förskott till svenska fångars 

lösen ifrån slaveriet i Tetuan i Marocco”. Den 17 oktober 1757 ska kungen ha förordnat att 

48 537 smt ska gå till lösen för 14 besättningsmän på det svenska handelsskeppet Victoneo som 

hamnat i slaveri i Marocco.146  

1759 är rubriken ”Förskott till svenska fångars lösen ifrån slafweriet i Marocco” och den totala 

summan är 290 051 smt.147 Från detta år kommer det även brev som handlar om att 

Konvojkassan ser det som en omöjlighet att kunna betala 200 000 smt av dessa penningar som 

skall gå till 72 svenska sjömäns utlösande ur slaveriet.148  

1760 rör sig totalt om en summa på 358 205 smt under rubriken ”Förskott till svenska fångars 

lösen ifrån slafweriet i Marocco”.149 Även här finns det brev som tar upp olika betalningar och 

detta ur olika perspektiv. Från den 6 maj kommer ett brev där Konvojkommissariatet har sagt till 

Grillarna att de endast får dra de växlar som kommer från konsul Logie. De anser att det skulle 

bli alldeles för dyrt om de lät alla de svenskar som de friköpte ur slaveriet skulle få dra sina egna 

växlar för vad de kunde tänkas behöva för deras resa hem till Sverige.150 I ännu ett brev från 1760 

som behandlar samma tema får läsaren veta att Konvojkommissariatet enbart sträcker sig till 

fångars lösen av förskaffandet ut ur fångenskapet in uti kristenhetens länder varifrån de sedan får 

ta sig hem till fäderneslandet själva. 151  Från 1760 kan man även finna ett brev som handlar om 

att konvojkossan nu är så tyngd att den inte längre kan ge konsul Logie något förskott till svenska 

fångars lösen.152  

År 1761 är rubriken ”Förskott till svenska fångars lösen utur slaveriet i Marocco”. 

Totalsumman som utbetalas uppgår till 378 347.26.12 smt.153   

År 1762 är rubriken samma som året innan: ”Förskott till svenska fångars lösen utur slaveriet i 

Marocco”. Totalsumman är dock lite högre 393 481.23.12 smt.154 

År 1763 är rubriken fortfarande densamma: ”Förskott till svenska fångars lösen utur slaveriet i 

Marocco”. Den totala summan är 409 220 smt.155 Från detta år finns även ett brev från den 16 

maj där det skrivs om att man bara ska bekosta det nödvändigaste och Konvojkommissariatet har 

icke bekänt hur många svenska slavar som blivit utlösta och det är på kronans bekostnad som de 

får kläder och penningar. Konvojkommissariatet verkar inte heller veta exakt vart svenskarna tar 

                                                 
146 Konvojkommissariatets arkiv, G: Räkenskaper: I: Koncepthuvudbok: 1758. 
147 Konvojkommissariatets arkiv, G: Räkenskaper: I: Koncepthuvudbok: 1759. 
148 Konvojkommissariatets arkiv, B: Registratur: 1750–59: 28 mars 1759. 
149 Konvojkommissariatets arkiv, G: Räkenskaper: I: Koncepthuvudbok: 1760. 
150 Konvojkommissariatets arkiv, B: Registratur: 1760–63: 6 maj 1760. 
151 Konvojkommissariatets arkiv, B: Registratur: 1760–63: 6 september 1760. 
152 Konvojkommissariatets arkiv, B: Registratur: 1760–63: 30 september 1760. 
153 Konvojkommissariatets arkiv, G: Räkenskaper: I: Koncepthuvudbok: 1761. 
154 Konvojkommissariatets arkiv, G: Räkenskaper: I: Koncepthuvudbok: 1762. 
155 Konvojkommissariatets arkiv, G: Räkenskaper: I: Koncepthuvudbok: 1763. 
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vägen när de blivit utlösta. För de saker som konvojkassan inte ska betala för anser man att man 

ska få tillbaka det som man har lagt ut gällande detta.156 

Sammanställning och jämförelse 

Tabell 1: sammanställning av Konvojkommissariatets ekonomi gällande friköpningarna 1754-
1763, alla belopp är i silvermynt (smt.). 
 

År Förskott till fångars lösen Totala utgifter157 Erhållna banklån158 

1754 Information saknas 68 194 smt Information saknas 

1755 52105 smt 407 480 smt 250 000 smt 

1756 65478 smt 208 522 smt 151 664 smt 

1757 67956 smt 148 528 smt - 

1758 119968 smt 270 521 smt 300 000 smt 

1759 290 051 smt 459 001 smt 500 000 smt 

1760 358 205 smt 321 650 smt 270 000 smt 

1761 378 347 smt 319 749 smt 160 000 smt 

1762 393 481 smt 209 514 smt 190 000 smt  

1763 409 220 smt 438 140 smt 688 000 smt159 

 

För att ha något att jämföra dessa siffror med har jag ställt dem mot Konvojkommissariatets 

totala utgifter varje år samt mot de erhållna banklån de fick under berörda år.160 I utgifterna 

inkluderas till exempel räntor, pengar som skänktes till Konstantinopel, avlöning av konsuler, de 

olika fredsverken samt rustandet av konvojer.  

Som vi kan se i tabellen ovan går inte siffrorna ihop om man antar att förskotten till 

lösensummorna ligger med i de totala utgifterna. År 1760–1762 är exempelvis summorna för 

förskottet större än vad utgifterna är. Sätter man siffrorna mot varandra är det orimligt att 

lösensummorna skulle ta en sådan stor del av de totala utgifterna, detta då Konvojkommissariatet 

hade stora utgifter i form av rustningen av konvojer, vilket var deras primära uppgift. Vi vet dock 

att Konvojkommissariatet hade problem med att få ihop pengar till lösensummorna. Tabellen 

visar därmed att förskottet inte låg med i utgifterna för det berörda året utan att allt betaldes med 

lån från staten t.o.m. 1778. År 1778 avskrivs skulderna som Konvojkommissariatet hade till 

banken. Längre fram blir de dock återigen tvungna att låna pengar för ändamålet, denna gång 

från utlandet.161  

Sätter vi förskottet för fångarna i förhållande till de banklån som erhölls under berörda år ser 

vi att mellan åren 1755–1759 utgör summan för lösen en stor del av de erhållna banklånen och att 

den 1760 och framåt överstiger de erhållna banklånen. 

                                                 
156 Konvojkommissariatets arkiv, B: Registratur: 1760–63: 16 maj 1763. 
157 Alla uppgifter gällande de totala utgifterna i denna kolumn är hämtade från Åmark, 1961, s. 766–767. 
158 Alla uppgifter gällande erhållna banklån i denna kolumn är hämtade från Åmark, 1961, s. 770. 
159 Denna summa är för åren 1763–1764. 
160 För att sätta summorna i relation till dagens penningvärde, se bilaga 3. 
161 Åmark 1961, s. 765–773. 
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Värt att notera är även att summorna för förskottet stadigt ökar, vissa år är skillnaderna större 

än andra år. Möjligtvis kan detta ha att göra med skiftet av kejsare i Marocko år 1757. Vad vi vet 

är att 1757 var ett svårt år för de svenska sjömännen då fler svenskar blev tillfångatagna än 

vanligt. Naturligtvis är även detta något som påverkar summorna för detta år och de närmaste 

åren efterföljande. 

De summor som betalas för de svenska fångarnas lösen är alltså omfattande i förhållande till 

Konvojkommissariatets ekonomi. Det faktum att frågan om friköpningen av de svenska fångarna 

hade hängt löst och ”hamnat” på Konvojkommissariatet bidrog förmodligen till de svårigheter 

som fanns till att samla ihop pengarna. Ingen verkade vilja ta på sig ansvaret. 

Hur jobbade Stockholms sjömanshus för att hjälpa de tillfångatagna och 
deras familjer? 

Detta avsnitt har jag valt att dela in utifrån de svenska skepp som blev kapade under tidsperioden 

och som är relevanta för min undersökning. Som jag tidigare har nämnt fokuserar jag i detta 

avsnitt enbart på de skepp som hörde till Stockholms sjömanshus. 

Jag har även delat upp det i den hjälp som sjömännen fick och den hjälp som deras familjer 

fick. Ibland har en hel besättning eller en grupp med fruar/änkor omnämnts och när det har 

blivit för komplicerat att dela upp dem har jag istället skrivit om dem som en grupp. 

I många fall har informationen varit knapphändigt och mest bestått av summor, i några fall 

har dock ansökningarna från de som bett om hjälp funnits att tillgå vilket gjort redogörelsen 

mycket tydligare. Viktigt att vara medveten om här är att medan Konvojkommissariatets summor 

skrevs i daler silvermynt skrivs Stockholms sjömanshus i daler kopparmynt. På en daler 

silvermynt går det, vid den tid jag undersöker, tre daler kopparmynt. De olika 

myntbeteckningarna är de som användes i mitt källmaterial och jag har valt att inte räkna om 

summor för att få ett enhetligt myntmått. I texten används för daler kopparmynt förkortningen 

kmt. 

Mercurius 

Kapten på fartyget var Marcus Berg och han och hans besättning kapades den 23 augusti 1754. 

Skeppet skulle först till Dublin för att sedan fara vidare mot Medelhavet. När fartyget lämnade 

Stockholm bestod besättningen av totalt åtta man, inklusive kaptenen.162 

  

                                                 
162 SSA, Stockholms sjömanshus DIa:6 1754, s. 45a-45b, bild 65–66, Arkiv Digital. 
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Sjömän 
Marcus Berg 

Den 21 maj 1757 omnämns Marcus Berg, skeppare och kapten på fartyget Mercurius, i 

protokollen, det står att hans hustru avlidit under den tid han varit fångatagen och att all hans lilla 

egendom har blivit förstörd. Sjömanshusets direktion tog detta i behjärtande och beslutade att 

Berg skulle få 300 kmt.163 

 

Thomas Hellberg 

Den 17 februari 1756 blev Hellberg friköpt tillsammans med flera andra svenska sjömän. 

Hellberg ansökte själv om hjälp vid Stockholms sjömanshus när han var hemkommen och den 5 

augusti nämns han i Stockholms sjömanshus protokoll. Direktionen valde att tilldela Hellberg 12 

kmt.164 

 

Cornelius Helm 

Cornelius Helm var styrman spå skeppet Mercurius. Helm blev friköpt tillsammans med bland 

annat Marcus Berg den 24 augusti 1756. Den 21 maj läses Helms förfrågan om ekonomisk hjälp 

upp vid Stockholms sjömanshus och det beslutades att han vid ett tillfälle skulle erhålla 180 

kmt.165 

 

Petter Depken 

Petter Depken166 var matros ombord på Mercurius och egentligen hemmahörande i Gävle. Depken 

blev friköpt tillsammans med Berg den 24 augusti 1756.167 Trots att han är hemmahörande i 

Gävle förekommer han i protokollen hos Stockholms sjömanshus. Direktörerna vid Stockholms 

sjömanshus har fått en förfrågan från Christopher Depken och där kan man läsa om hur 

matrosen Petter Depken, efter att ha varit uti ett tvåårigt slaveri hos barbarerna i Fez, blivit 

”rubbad”. Förfrågan är skriven den 16 augusti 1758. Gävle sjömanshus hade gjort ett utlåtande 

om att eftersom Depken var ombord på ett skepp från Stockholm kunde Christopher Depken 

vända sig till dem för hjälp för att P. Depken skulle få hjälp att bli frisk. Vidare skrivs att man har 

gott hopp om att han (P. Depken) ska tas in på sjukhuset men inte förrän han någorlunda 

kommer till sans igen och åter kan tala och svara. Sommarhettan kan enligt vara en faktor som 

bidrar till svårigheterna. C. Depken ber därför ödmjukast om att, från sjömanshusets direktörer, 

                                                 
163 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1757, s. 13–14. 
164 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1756, s. 34.  
165 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1757, s. 14. 
166 I mönstringsrullorna stavas hans namn ”Döpken”, i det andra materialet stavas han dock Depken och det är detta 
jag har valt att utgå från i min undersökningsdel. 
167 Borg 1993, s. 135. 
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Petter Depken under en kort tid, tills den hetaste tiden är förbi och han klarnar i bättre tillstånd 

och tas in på sjukhuset, att han ska få hjälp från Stockjolms sjömanshus. Depken ska vara i ett 

utfattigt tillstånd och tills dess att hans kropp och sinnen återkommer till sin forna styrka ber C. 

Depken om ekonomiskt stöd så att P. Depken kan få hjälp att bli frisk.168 I texterna är det inte 

helt klart vem Christopher Depken är, förmodligen är han Petter Depkens far. 

Till protokollet finns ännu en skrivelse bifogad. Detta är ett utlåtande angående brevet ovan. I 

detta brev finns att läsa hur någon sökt hjälp för sin son då denne själv är för fattig för att hjälpa 

honom. Sonen heter Petter Depken och blev tillfångatagen och gjord till slav då han for från 

Stockholm ombord på Marcus Bergs skepp. Under det svåra slaveriet beskrivs Depken ha blivit 

skadad och rubbad i sina sinnen.  

Trots att det inte var från Gävle han for beslutas det av Stockholms sjömanshus att ge honom 

60 kmt för att kunna resa till sjukhuset i Stockholm för att återvinna sin hälsa. De som skriver 

brevet säger vidare att Petter Depken är av hederligt folk kommen och hoppas därför att han ska 

få mer hjälp i Stockholm och av Stockholms sjömanshus.169   

 

Familj till sjömännen 
Gällande skeppet Mercurius har jag inte funnit några uppgifter om fruar eller änkor som ansökt 

om stöd från Sjömanshuset. Inte från de år som sjömännen satt i fångenskap eller efter det att de 

kommit hem.  

Greve Axel Fersen 

1756 seglade skeppet Greve Axel Fersen mot London för att sedan bege sig vidare ner till 

Medelhavet. Den 19 mars 1757 kapades de och de som överlevde kapningen fördes till 

fångenskap i Marocko. Kapten på skeppet var Fabian Ström och med sig hade han en besättning 

på 13 män.170 

Familj till sjömännen 
Ulrika Ström 

Den 10 augusti 1757 skickade skepparänkan Ulrika Ström in en ansökan om gratial, det vill säga 

ekonomiskt bistånd, till sjömanshuset i Stockholm. I sitt brev skriver hon om sin man, Fabian 

Ström, som avlidit. På grund av detta bönfaller hon ödmjukast om att få ett årligt understöd till 

                                                 
168 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1758, s. 26–29. 
169 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1758, s. s. 31–32. 
170 SSA, Stockholms sjömanshus DIa:8 (1756) s. 338, bild 367, Arkiv Digital. 
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sitt uppehälle. Hon äger inte det allra minsta efter sin man. Den 10 oktober 1757 beslutades att 

hon årligen skulle få 96 kmt.171 

 

Catharina Sundberg 

Enligt protokollen beslutas det den 1 april 1758 att Lars Sundbergs änka, Catharina Sundberg, ska 

få 18 kmt om året.172 

 

Catharina Holmström 

Den 10 oktober 1757 beslutades vid sjömanshuset att Catharina Holmström, änka till styrmannen 

Petter Holmström får 36 kmt.173 

 

Stina Kruuskop 

Matrosen Erik Kruuskops änka får, enligt beslut taget den 10 oktober 1757, 24 kmt årligen.174 

Concordia 

Skeppet Concordia avgick mot Lissabon den 20 oktober 1753 och kapten på skeppet var Jonas 

Inlander. Den 7 september 1757 blev skeppet kapat och besättningen tillfångatagen. Några i 

besättningen blev under år 1759 friköpta och kom hem under 1760, några verkar dock ha avlidit 

vid själva kapningen eller i fångenskapet. Vid skeppets avfärd från Stockholm bestod 

besättningen av totalt 13 män, inklusive kaptenen.175 

Det är här viktigt att inte blanda ihop detta skepp med ett annat skepp med namnet Concordia, 

det som Hugo Weili var kapten på och som blev kapat ungefär samtidigt som Marcus Bergs 

skepp Mercurius. 

Sjömän 
Jonas Inlands besättning på skeppet Concordia  

Den 22 mars 1760 inställde sig kapten Jonas Inlander vid sjömanshuset och berättade om sitt 

fångenskap som han varit i uti 19 månaders tid i kejsardömet Marocko.  

1758 blev han av den marockanske kejsaren Sidi Muhamed förordnad till vaktare vid dess 

trädgårdsport. Kejsaren har vid flera gånger talat med kapten och de andra svenska vilka vid 

samma tid varit uti fångenskap. Vid samtalen har kejsaren visat större förtroende för de svenska 

än för de andra nationernas fångar samt sagt att de svenska vore ärligt och gott folk, och att han 

                                                 
171 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, E IV a, volym 2, 1757–08–10, SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1757, 
s. 39. 
172 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1758, s. 7. 
173 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1757, s. 40. 
174 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1757, s. 40. 
175 SSA, Stockholms sjömanshus DIa:5 (1753) s. 254, bild 286–287, Arkiv Digital. 
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(kejsaren) ej vore obenägen att göra fred med Sverige och konungen Adolph Fredrich av Sverige 

bara kungen genom något sändebud ville handla med honom därom.176 

Den 13 september 1760 diskuteras frågan om hyrorna för de i Jonas Inlands besättning på 

skeppet Concordia som blivit tillfångatagna. Direktionen resolverade att den hyra som har varit 

förtjänad innan de blev tillfångatagna ska avläggas med hyresavgift.177 Denna fråga diskuteras 

vidare den 27 september. Handelsmannen Shutz presenterade en uträkning som visar att hyrorna 

uppstiger till 347 kmt. Det diskuterades huruvida Inlanders besättning, som haft oturen att blivit 

tillfångatagna och ännu befann sig i detta bedrövliga tillstånd, skulle behöva betala hyran. Beslut 

togs om att Inland och hans besättning befriades från hyresavgiften.178  

 

Lorentz Stabeus 

Styrmannen Lorentz Stabeus skickade den 26 mars 1762 in en ansökan om ekonomisk hjälp till 

Stockholms sjömanshus. I den beskriver han hur han under tillfångatagningen/under 

fångenskapet fick ett svårt hugg i huvudet och hur han efter det har lidit av svår värk. På grund av 

detta har han sedan hemkomsten haft problem med att utföra någon syssla och kan därmed inte 

försörja sin hustru och sina barn. Han ansöker därför om en årlig pension. Dagen efter hans 

ansökan skrivits, den 27 mars, beslutas av sjömanshuset att han årligen ska få 48 kmt.179 I ett 

separat brev finns ett vittnesmål om att Lorentz Stabeus i fångenskapet hade fått ett hugg på 

vänstra sidan av huvudet vilket penetrerat huvudskålsbenet och lämnat honom sådana 

bräkligheter att han inte kommer att kunna utöva sina sysslor. Vittnesmålet är skrivet den 22 

december 1761.180 

Familj till sjömännen 

Catharina Lundberg 

Catharina Lundberg var änka till sjömannen Sven Lundberg. Den 10 oktober beslutade 

sjömanshuset att hon skulle få 18 kmt årligen men då en del ansökningar ännu återstår som 

sjömanshusets direktion ännu inte beslutat om så ska de ta upp frågan på nytt nästkommande 

lördag förmiddag.181  

 

  

                                                 
176 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A II, 1760, s. 18–19. 
177 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1760, s. 37. 
178 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1760, s. 45–46. 
179 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, E IV a, volym 3, 1762–03–26. 
180 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, E IV a, volym 3, 1761–12–22. 
181 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1757, s. 40. 
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Margareta Norberg  

Margareta Norberg var änka till Olof Norberg som var matros på skeppet Concordia. Den 1 april 

1758 beslutas att hon årligen ska få 18 kmt.182 

 

Christina Fröberg 

Christina Fröberg var hustru till sjömannen Anders Fröberg som var sjöman på skeppet 

Concordia. Den 1 april 1758 beslutas i sjömanshuset att hon ska få 12 kmt för detta år.183 

I den ansökan som Christina Fröberg har skickat in skriver hon om sin nöd och fattigdom då 

hennes man sedan en tid tillbaka är saknad. Hon vet inte säkert om han lever eller är död men då 

hon inte har hört något känner hon att hon måste anta att han är död. Skulle det vara så att hon 

blir beviljad hjälp och att hennes man sedan kommer hem ska hon med glädje och vördnad betala 

tillbaka pengarna.184 

 

Jonas Inlanders hustru 

Kaptenen Jonas Inlanders hustru ansökte om hjälp vid sjömanshuset och blev beviljad 60 kmt. 

Detta var den 4 november 1758.185  

 

Catharina Stabea 

Den 20 februari 1760 tar de i sjömanshusets protokoll upp frågan om styrmanshustrun Catharina 

Stabea. Nu efterfrågar hon samma förmån som de andra av besättningens hustrur har fått, alltså 

en årlig utbetalning. Hon har hittills varit okunnig om möjligheten att begära detta. 

Sjömanshusets direktion skriver att de vid detta tillfälle inte kan dela ut pengarna till Stabea men 

försäkrar henne om att hon vid nästa utdelning kommer att få sin ersättning.186 

Den 15 mars 1760 får Catharina Stabea 30 d kmt.187 Den 14 mars 1761, får hon återigen 30 

kmt.188 

 

Hustrurna till de män som farit tillsammans med skepparen Jonas Inlander på Concordia och 

skepparen Fabian Ström på Greve Axel Fersen 

Den 19 april 1758 tar sjömanshuset upp frågan om de kvinnor vars män som farit tillsammans 

med kapten Jonas Inlander på Concordia och kapten Fabian Ström på Greve Axel Fersen och då 

                                                 
182 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1758, s. 7. 
183 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1758, s. 8. 
184 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, E IV a, volym 3, 1758–03–10.   
185 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1758, s. 58. 
186 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1760, s. 2–3. 
187 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1760, s. 10. 
188 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1761, s. 20. 
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blivit tillfångatagna marockanska kapare. Ett beslut togs att fruarna var och en skulle få 18 kmt.189 

Bakom detta protokoll finns ett brev skrivet av kvinnorna själva. Detta är förmodligen 

anledningen till att de vid detta tillfälle beskrivs som en grupp men när de förekommer i 

protokollen vid andra tillfällen ses som separata individer. 

I brevet beskriver kvinnorna det fasansfulla med att deras män blivit tillfångatagna och gjorda 

till slavar av tetuanerna. De skriver vidare att de av berörda rederier har blivit försäkrade om att 

männen ska lösas ut vilket lämnar dem viss tröst. Då detta ännu inte har gjorts vet nu inte 

kvinnorna vart de ska ta vägen och anhåller därför, med största ödmjukhet, att respektive 

direktion tänker på de fattiga kvinnorna. De hänvisar även till deras barn och påtalar att 

livsuppehållet blir svårare och svårare och ber om hjälp med att klara detta. Brevet är signerat av 

Sven Lundbergs hustru Catarina Lundberg, Petter Åbrinks syster Anna Westberg, Olof Norbergs 

hustru Margareta Norberg, Hans Normans hustru Brita Norman av kapten Inlands besättning, 

Jonas Petterssons hustru Catharina Högberg, Eric Högbergs hustru, Hedwig Lunberg av Ströms 

besättning.190 Det är här lite rörigt med de undertecknades namn och vem de är hustru till. Den 3 

november 1758 dyker de återigen upp i protokollen och det står om hur kvinnorna har ansökt 

om hjälp för deras tillstånd. Utifrån ansökan har de kallats in till sjömanshuset och ”examinerats” 

samt tilldelats 12 d kmt vardera eller tillsammans 60 kmt.191  

Den 22 september 1759 delades 90 d kmt ut till de hustrur och änkor vars män är/var fångar 

hos tetuanerna.192 Den 29 mars 1760 får kvinnorna återigen 90 kmt tillsammans.193 Den 27 

september 1760 är det dags för en ny utbetalning och hustrur till Inlands besättning får då 3 

plåtar (en plåt motsvarar sex kmt) var och även Brita Ström får 3 plåtar utbetalt till sig.194 Här är 

det viktigt att komma ihåg att det inte är hela besättningens hustrur som får utan enbart de som 

står nämnda ovan.  

Den 11 mars 1761 inställde sig sjömännens (de som varit Inlands besättning) hustrur vid 

sjömanshuset och begärde fortsatt hjälp då männen ännu var tillfångatagna. Detta beviljades av 

sjömanshuset men det pålades även hustrurna att nästkommande lördag inställa sig vid 

sjömanshuset och då vara försedda med prästerskapets bevis om deras påstådda svårigheter.195 

Tre dagar senare, den 14 mars 1761, får Margareta Norberg, Catharina Lundberg, Brita Norman 

och Catharina Högberg vardera 18 kmt. Detta efter att de fått sitt prästbevis uppläst vid 

                                                 
189 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1758, s. 18. 
190 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1758, s. 19–21. 
191 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1758, s. 56. 
192 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1759, s. 50. 
193 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1760, s. 13. 
194 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1760, s. 51.  
195 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1761, s. 13–14. 
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sjömanshuset. Samma datum, men i en annan del av protokollet finns även information om att 

Catharina Lundberg tilldelats 90 kmt. Hon benämns då som änka istället för hustru.196  

Enigheten 

Skeppet Enigheten kapades 1757. Kapten på skeppet var Hans Holst som med sig hade en 

besättning på 19 man. I denna besättning fanns styrmannen Johan Ternström som var 

hemmahörande i Stockholm, övriga var hemmahörande ibland annat Uddevalla och Marstrand.197 

Då skeppet utgick från ett annat Sjömanshus än Stockholms har jag av naturliga skäl inte funnit 

det i Stockholms sjömanshus arkiv och har därmed inte heller med det i bilaga 1. 

Sjömän 
Johan Ternström 

Den 26 januari 1761 kallades herr direktör von Ackern in då sjömanshuset fick höra om styrman 

Ternström som köpts fri från fångenskapet. Direktionen beslöt att styrmannen Ternström skulle 

få 60 kmt till hjälp. 198 

Familj till sjömännen 

Anna Juliana Ternström 

Anna Juliana Ternström var hustru till styrmannen Johan Ternström. I den ansökan som hon 

skickade in till sjömanshuset den 29 november 1759 frågar hon om hjälp då hennes man har 

blivit tillfångatagen och i slaveri satt hos ”gudlösa barbarer och hedningar”. Hon har därmed 

blivit kvarlämnad, tillsammans med sina två små barn, i största uselhet och fattigdom. Hon 

skriver vidare att hon dessutom har varit svårt sjuk i feber.199 Det finns även ett vittnesmål som 

beskriver hennes situation. Där kan man läsa att hon och hennes små barn är sjuka och för att 

klara sig har hon varit tvungen att "se barmhärtiga människor i händerna", vilket jag tolkar som 

att hon har varit tvungen att be om hjälp, alternativt tigga. Hon kan i nuläget inte sköta om sina 

barn och deras tillstånd är ”ganska fattigt och beklagansvärt”. Vittnen rekommenderar att hon får 

hjälp av sjömanshuset.200 Den 15 december 1759 läses hennes förfrågan om hjälp upp vid 

sjömanshuset. I denne berättar hon att hennes man, som nu en tid har suttit i marockanskt 

fångenskap, inte har lämnat henne något till livsuppehälle. Hon har fått reda på att andra 

sjömanshustrur vars män är fångar har fått hjälp av sjömanshuset och därför anhåller även hon 

nu om understöd för sig och sina barn. Direktionen frågade henne varför hon inte inställt sig 

                                                 
196 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1761, s. 20. 
197 Fryksén 2011, s. 72. 
198 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1761, s. 2–3. 
199 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, E IV a, volym 3, 1759–11–29. 
200 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, E IV a, volym 3, 1759–12–01. 
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tidigare, hon svarade att hon varit sjuk.201 Den 29 mars 1760 får Anna Juliana Ternström 30 

kmt.202 

Okänt skepp 

Sjömän 
Beckius 

Samtidigt som sjömanshuset fick informationen om Ternström fick de även samma information 

om en styrman vid namn Beckius. Sjömanshusets direktion beslöt, precis som med Ternström, 

att styrmannen Beckius skulle få 60 kmt till hjälp. Denna information kom tillsammans med 

informationen att det var totalt fem sjömän som hade blivit friköpta men enbart två av dem 

tillhörde Stockholms sjömanshus (alltså Ternström och Beckius). Direktionen beslutade vidare att 

de tre som inte tillhörde Stockholms sjömanshus skulle få 24 kmt vardera och sedan skulle 

respektive sjömanshus ersätta detta.203 Jag har dock inte funnit någon information om vilket 

skepp det kan ha varit som Beckius tjänstgjorde på. 

  

                                                 
201 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1759, s. 61. 
202 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1760, s. 14. 
203 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, A I, 1761, s. 2 - 3. 
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Sammanfattning och reflektioner  

Tabell 2: Stockholms sjömanshus ekonomi 1755-1736. Alla summor är skrivna i daler kopparmynt 

(kmt.) och en sammanfattning av informationen i avsnittet ovan. Nya siffror har tillhörande 

källhänvisningar. 

År Utbetalningar till 
sjömän som varit 
tillfångatagna. 

Utbetalningar till 
berörd familj. 

Totalt 
utbetalda 
summor till 
de 
tillfångatagna 
sjömännen 
och deras 
familjer. 

Totalsumman för alla 
utbetalade gratialer under 
året. 

1755 Inga summor nämns Inga summor nämns - 9 445,18 kmt204 

1756 192 kmt Inga summor nämns 192 kmt 10 848,8 kmt205 

1757 300 kmt 156 kmt 456 kmt 11 902,13 kmt206 

1758 60 kmt 168 kmt 228 kmt 12 562,26 kmt207 

1759 Inga summor nämns 90 kmt 90 kmt Information saknas 

1760 347 kmt 240 kmt 587 kmt 14 968 kmt208 

1761 120 kmt 192 kmt 312 kmt 14 385,16 kmt209 

1762 48 kmt210 Information saknas 48 kmt 14 848,16 kmt211 

1763 Information saknas Information saknas - 14 077 kmt212 

Totalt: 1067 kmt 846 kmt 1913 kmt 103 036,39 kmt 

 

I min undersökning blir det tydligt att det är ekonomisk hjälp som erbjuds de drabbade. I tabellen 

ovan kan vi se de utbetalningar som gjordes till de sjömän som hade drabbats av fångenskapet, 

utbetalningar till de familjer som drabbats av fångenskapet, en sammanslagning av dessa summor 

samt hur mycket Stockholms sjömanshus totalt betalade ut i gratialer, alltså hjälp, under de 

berörda åren. Totalsumman för alla gratialer innefattar alltså alla hjälpansökningar, inte bara de 

som kom in från tillfångatagna sjömän och deras familjer.  

Några år saknar som synes information. Jag anser dock att det går att ställa summorna mot 

varandra då det inte handlar om en direkt jämförelse mellan exakta summor. Jämför vi de 

ungefärliga totalsummor som jag fått fram för de berörda åren blir det uppenbart att frågan om 

de sjömän som befann eller hade befunnit sig i fångenskap hos marockanerna enbart var en liten 

del av Sjömanshusets arbete.  

                                                 
204 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, GI a, 1755, s. 6. 
205 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, GI a, 1756, s. 19. 
206 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, GI a, 1757, s. 23. 
207 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, GI a, 1758, s. 18 
208 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, GI a, 1760, s. 16. 
209 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, GI a, 1761, s. 24. 
210 Denna information kommer från gratialansökningarna. Summan utgör därmed ingen fullständig bild för år 1762 
då protokollen för 1762–1763 saknas i Stockholms sjömanshus arkiv. 
211 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, GI a, 1762, s. 35. 
212 SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, GI a, 1763, s. 15. 
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I samtliga fall då ansökningar framfördes till sjömanshuset direktion gjordes ingående 

undersökningar innan gratial betalades ut av sjömanshuset. Undersökningarna omfattade i många 

fall besök hos myndigheter och gratialtagarna själva.213 Detta blir tydligt i många av de protokoll 

jag har tagit del av. Som syns i redovisningarna ovan var det sällan som någon nekades hjälp, 

dock var sjömanshuset alltid noga med att efterfråga bevis. 

Intressant är att de summor som betalades ut till fruar och änkor uppgår till nästan samma 

summor som de som betalas ut direkt till sjömännen. Redan innan sjömanshusets ekonomiska 

understödsverksamhet startade blev det uppenbart att en viktig och hjälpbehövande kategori 

hade glömts i reglementet, nämligen sjöfolkets änkor. 1749 beslutades att sjömansänkorna och 

eventuella barn skulle räknas in. Dock var det enbart de änkor som verkligen behövde det som 

skulle få understöd. Änkornas understöd utgick inom samma ramar som för sjömännen. För att 

få understöd var det viktigt att man hade bevis för den situation man befann sig i. För änkorna 

fanns följande förhållningsorder vid ansökande: ”De skulle för det första ’var för sig bevisa med 

trovärdiga skeppares intygande, att deras män farit till sjöss samt huru länge’ och för det andra 

’med sina värdars bevis fulltyga deras torftighet och näringsmedel’” Vaktmästarna vid 

sjömanshuset fick även i uppgift att själva ge sig ut och undersöka hur fruarnas och änkornas 

levnadssituation egentligen såg ut.214 Beslutet att införa understödet till kvinnorna visade sig vara 

ett viktigt sådant då behovet av hjälp var stort. 

I siffrorna blir det även tydligt att summorna som betalades ut till olika personer skiljde sig åt. 

När beslut om det ekonomiska underhållets storlek togs skulle direktionen ta hänsyn till den 

befattning som berörd understödstagare haft, dennes tjänstetid, uppförande, skicklighet, ålder 

eller sjukdom samt tillstånd och villkor. Vid behov skulle även andra omständigheter tas med i 

beräkningen. Underhållet hade bestämts utgå från vissa fasta gränser beroende på 

besättningskategori. En skeppare, alltså kapten, skulle få 200–300 kmt årligen, en styrman 150–

200 kmt årligen, övriga besättningen 100–150 kmt årligen.215 Översätter vi detta till de kvinnor 

som blivit tilldelade pengar kan vi se samma hierarkiska uppdelning men med andra, lägre, 

summor. De kvinnor som varit gifta med en kapten fick högst understöd, mellan 60–96 kmt 

årligen, en styrmanshustru fick mellan 30–36 d kmt årligen och de kvinnor som varit gifta med 

män i den övriga besättningen fick mellan 12–24 kmt årligen. 

Det hade varit intressant och givande att ta reda på mer om de sjömän med tillhörande 

familjer som var knutna till Stockholms sjömanshus men som inte ansökta om någon hjälp. Vad 

                                                 
213 Gerentz 1948, s. 87. 
214 Gerentz 1948, s. 145. 
215 Gerentz 1948, s. 145. 
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hände med dem och varför ansöktes det inte om ekonomisk hjälp? Tyvärr har jag inte haft 

möjlighet att fördjupa mig i detta. 

 

  



49 

 

Avslutande diskussion och sammanfattning 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur de svenska sjömän som under 1700-talets mitt 

satt i fångenskap hos barbareskkaparna beskrev fångenskapet. Den bild som förmedlats har jag 

hoppats kunna sätta i relation till mötet med det främmande. Vidare har syftet även varit att se 

hur Konvojkommissariatet jobbade med friköpningarna av fångarna samt hur Stockholms 

sjömanshus hjälpte de tillfångatagna och deras familjer på plats i Sverige. I min undersökning har 

jag valt att avgränsa mig till fångar i Marocko samt åren 1754–1763. Som källor har jag 

huvudsakligen använt mig av Marcus Bergs utgivna berättelse om fångenskapet han befann sig i, 

Konvojkommissariatets arkiv samt Stockholms sjömanshus arkiv.  

Det finns flera anledningar till mitt ämnesval. En är min egen fascination över de 

människoöden som ofta faller i glömska när de underordnas det stora perspektivet. Genom att se 

individen blir historien i mina ögon mer levande. En annan anledning är just mötet med det 

främmande och synen på den andre, detta är något som än idag är ytterst aktuellt. Valen av arkiv 

baserades på min strävan att kombinera källmaterial och ämnesområden på sätt som inte gjorts i 

någon större utsträckning förut. Både Konvojkommissariatets arkiv och Stockholms sjömanshus 

arkiv är, för detta ändamål, relativt outforskade.  

Den brittiska historikern Linda Colley har fått utgöra min teoretiska utgångspunkt. Detta då 

hon i en av sina böcker använder sig av information från brittiska sjömän som har blivit 

tillfångatagna av nordafrikanska kapare för att se det större perspektivet i mötet med det 

främmande samt de maktförhållanden som finns mellan Storbritannien och Barbareskstaterna. 

Svårigheter jag stött på under arbetets gång har främst funnits i källmaterialet. Materialet har 

varit omfattande och inte alltid helt strukturerat vilket kan ha gjort att jag missat något. Då denna 

uppsats är begränsad i både tid och omfattning får jag dock ha överseende med detta och vara 

tydlig med att så kan fallet vara. Det har inte heller alltid varit lätt att tyda handskrifterna eller 

förstå vem som är kopplad till vem. De gånger jag har varit osäker har jag helt enkelt valt att 

utesluta den informationen, detta för att undvika att felaktigheter kommer med i min 

undersökning. Slutligen har det saknats information för vissa år i de arkiv som jag har jobbat 

med, till exempel saknas protokollen för 1762–1763 i Stockholms sjömanshus arkiv. Naturligtvis 

hade det varit önskvärt att finna denna information men jag anser att min undersökning håller 

trots detta då resten av det jag har fått fram kan ge en tydlig bild. 

Min första frågeställning var ”Vilken bild ges av fångenskapet och barbareskkaparna?” För att 

besvara denna frågeställning använde jag mig av Marcus Bergs beskrivning samt av brev som 

inkommit och avgått från Konvojkommissariatet. I breven finns inga direkta beskrivningar av de 

olika Barbareskstaterna. Inte heller ges några ingående beskrivningar av de barbaresker som 
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kapade de svenska skeppen. Allting beskrivs väldigt sakligt och neutralt. Det används inga 

målande adjektiv eller liknande. Det ord som används för att beskriva de som tillfångatagit 

svenskarna är kapare och detta ofta med en geografisk beteckning innan, exempelvis ”tetuanska 

kapare”. Svenskarna beskrivs oftast som fångar eller slavar. Fångenskapet i sig beskrivs inte alls, 

inga beskrivningar hur det är där nere, vare sig gällande uppehälle, behandling eller tro. 

Religionen i sin tur kommer inte upp alls i de ankomna breven. 

Bilden som förmedlas Konvojkommissariatets arkiv och den som förmedlas i Bergs 

berättelse skiljer sig en hel del åt. Naturligtvis har det till stor del att göra mellan de olika 

formerna av skrift som jag har undersökt. Brev till och från Konvojkommissariatet var mer 

formella i sin utformning medan de texter som gavs ut av före detta fångar så som Marcus Berg 

hade mer utrymme för mer detaljerade beskrivningar.   

Bilden som framförallt ges av Marcus Berg för fångenskapet är en bild där tuffa förhållanden 

råder. Detta gäller för så väl frihetsberövandet och oron över sin egen säkerhet och tuffa 

arbetsförhållanden som för ett nytt klimat och nya sjukdomar. Våld förekom och kejsarens 

opålitliga sinne var en stor källa till den tuffa tillvaron. Bilden är dock inte helt ensidig utan visar 

även fragment då de svenska fångarna behandlas, under omständigheterna, relativt väl. De 

påtvingas inte några nya seder utan får till exempel allt som oftast fira de kristna högtiderna.  

En intressant punkt att lyfta är året 1757. Mycket händer under detta år, både i Marocko och 

med de summor som vi sett gäller för Konvojkommissariatets friköpningar och totala utgifter. 

1757 tog Sidi Muhammed över tronen i Marocko efter sin far. Sidi Muhammed beskrivs som en 

lugnare och mindre brutal kejsare men även som en mer beräknande när det kommer till 

maktrelationer och ekonomi. Åren efter hans övertagande av tronen ökar summorna som sagt 

kraftigt vilket med största sannolikhet har att göra med hans medvetna och mer affärslika sätt att 

bedriva kaperiverksamheten. 

Ytterligare en intressant aspekt är det faktum att fångarna tilläts ta emot ekonomisk hjälp 

hemifrån och att de tilläts ha kontakt med de svenska konsulerna. På detta sätt fanns en ständig 

förbindelse mellan Sverige och de svenska fångarna och i förlängningen även med Marocko.  

Mötet med det främmande är ständigt närvarande i både breven och i Bergs berättelse. 

Frågan är dock hur det främmande helt kan knytas till religion i detta avseende.  Maktförhållandet 

mellan den muslimska världen och den kristna, europeiska är spänt och det mesta som kaparna 

och kejsaren gör kan kopplas just till makt. Friköpningarna av fångarna är ett tydligt sådant 

exempel där kejsaren ständigt förhalar det hela och ändrar villkoren, genom att göra detta 

tydliggör han maktbalansen och att det är han som styr. Marockanernas vilja är inte att omvända 

någon kristen utan om att tjäna pengar, öka sin status och visa upp sin makt.  



51 

 

De gånger som en kristen faktiskt konverterar verkar det inte vara något som upplevs som 

direkt positivt av vare sig de muslimska barbareskerna eller av övriga kristna fångar. Intressant är 

dock att de som väljer blir fria från fångenskapet. Från hemlandet ses det dock som att den före 

detta fången har gett upp sin lojalitet mot hemlandet och plötsligt befinner sig den som 

konverterat i limbo där han inte hör hemma någonstans eller får hjälp från någon sida. Enligt 

Berg och många andra verkar detta tillstånd ofta vara värre än fångenskapet i sig.  

I det större perspektivet är det dock tydligt att man delar in sig i kristna och muslimer.216 

Med man menar jag här allt ifrån fånggrupperna till det som hände utanför fångenskapet, alltså att 

länder som annars kunde ligga i krig med varandra enades i den kristna religionen mot de 

muslimska kaparna. När svenska fångar friköpts blev de exempelvis ibland förda till ett kristet 

land och inte hela vägen hem. Detta har självklart en ekonomisk aspekt men det visar även att 

Konvojkommissariatet såg de kristna länderna som trygg mark. 

Min bild är att religionen var viktig för att kapningarna med tillhörande friköpningar och 

maktuppvisningar skulle fungera men den var inte den främsta orsaken till kapningsfenomenet. 

Religionen fungerade främst för att förstärka bilden av det främmande. Naturligtvis tillkommer 

det att religionen ständigt var mer närvarande under denna tidsperiod än vad den till exempel är i 

Sverige idag. Jag anser vidare att bilden av det främmande var lika viktig i båda lägren, hos 

svenskarna för att skapa en gemenskap och därmed värna om sin egen identitet och hos 

marockanerna för att skapa den hotfulla bilden och använda det som en del i upprätthållandet av 

den som hade makten länderna emellan.  

Precis som Colley lyckas måla upp en bild av relationen mellan Storbritannien och 

Barbareskstaterna anser jag att vi genom den bild av fångenskapet som bland annat Marcus Berg 

förmedlar får en bild av relationen mellan Sverige och Marocko. Marockanerna hade full kontroll 

över kaperiverksamheten och fångenskapen och svenskarna var i ett tydligt underläge. 

Spelreglerna sattes av marockanerna och Sverige hade inget annat val just då än att följa dem hur 

godtyckliga och kostsamma reglerna än visade sig vara. Även då Sverige lyckades sluta ett 

fredsavtal med marockanerna verkade det i slutändan gynna marockanerna mer än svenskarna. 

I min andra frågeställning, ”Hur mycket pengar lade Konvojkommissariatet på friköpningarna 

av de tillfångatagna svenska sjömännen?”, flyttar jag fokus från det som hände i Marocko till hur 

Sverige faktiskt jobbade med frågan gällande friköpningarna. Konvojkommissariatet grundades i 

syfte att skydda de svenska handelsskepp som seglade på Medelhavet. Frågan om vem som 

ansvarade för friköpningarna av de sjömän som trots de skyddande insatser som gjordes ändå 

hamnade i fångenskap eller andra svårigheter verkar inte alltid ha varit klar. Slutligen landade 

                                                 
216 Det fanns även bland annat judiska fångar, dessa har jag dock valt att lämna utanför denna undersökning då det 
inte är relevant för de frågeställningar jag har valt att jobba utifrån. 
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ansvaret på Konvojkommissariatet. Att ansvaret för denna fråga har varit osäkert visar sig tydligt 

då finansieringen av friköpningarna ofta händer i luften. Under min undersökningsperiod betalas 

förskottet för fångarnas lösen ständigt av pengar som har lånats från banken, alltså inte från 

Konvojkommissariatets egen kassa. Anledningen var att de inte hade tillräckligt med pengar, de 

pengar de fick in gick bland annat till avlöningen av konsuler samt att bekosta de fredstraktat som 

ingicks med de olika nordafrikanska länderna. Försök att dryga ut Konvojkommissariatets kassa 

gjordes vid flera tillfällen, bland annat genom höjningar av extra licenten. Konvojkassan räckte 

trots detta sällan till. Siffrorna visar att det som betalades i förskott för svenska fångars lösen ofta 

var mer omfattande än de övriga totala utgifterna.  

Konvojkommissariatets reaktioner på hur viktigt det är att få hem de svenska fångarna 

varierar. Stundtals är det väldigt viktigt att få hem svenskarna medan det ibland inte verkar vara 

lika akut. Det är även här svårt att dra definitiva slutsatser men en avgörande faktor i mina ögon 

är naturligtvis den ekonomiska biten. De omfattande och dyra friköpningarna i kombination med 

Konvojkommissariatets dåliga ekonomi gör det lättare att förstå det faktum att det i 

Konvojkommissariatets arkiv ofta förespråkas vikten av att inte betala mer än nödvändigt och att 

de stundtals enbart betalade lösensumman och färd till ett kristet land men att de friköpta sedan 

fick ta sig hem till Sverige på egen hand. Det kan också förklara att konsulerna ibland handlade på 

eget bevåg samt att sjömän som inte representerade Konvojkommissariatet i viss mån skickade 

pengar till de tillfångatagna. 

Sätter vi Konvojkommissariatets summor i relation till de summor som Stockholms 

sjömanshus lade på sjömän och deras familjer som drabbats avkaparna och fångenskapet är det 

av naturliga orsaker stora skillnader. Viktigt är här även att vara uppmärksam på att 

Konvojkommissariatets summor har behandlats i daler silvermynt medan Stockholms 

sjömanshus har varit i daler kopparmynt. På en daler silvermynt går det tre daler kopparmynt.  

Konvojkommissariatet jobbade rikstäckande medan Stockholms sjömanshus enbart hade hand 

om de sjömän som var hemmahörande i just Stockholm.  

Min tredje och sista frågeställning handlar just om Stockholms sjömanshus: ”Hur jobbade 

Stockholms sjömanshus för att hjälpa de tillfångatagna och deras familjer?” Då 

konvojkommissariatet och andra instanser kan sägas ha haft ett övergripande fokus och jobbat 

primärt med handeln och sjöfartssituationen på Medelhavet hade Stockholms sjömanshus fokus 

på individen. Hjälpen baserades inte på att man främst ville skapa bra förbindelser med 

Barbareskstaterna utan riktades direkt mot berörd individ och dennes familj. 
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Intressant att se är den skillnad som gjordes mellan sjömännen, främst beroende på vilken 

yrkestitel de hade. I de summor som utbetalas skiljer det sig stort mellan olika mottagare. Detta 

visade sig gälla både de manliga och kvinnliga hjälpsökande.  

Stockholms sjömanshus spelade en viktig roll för de sjömän som råkat i fångenskap samt 

deras familjer. I mitt avsnitt gällande sjömanshusets stöd synliggörs för första gången i min 

undersökning, på allvar, kvinnorna. Trots att det sällan var kvinnor som blev tillfångatagna hade 

naturligtvis fångenskapet och dess svårigheter även enorma konsekvenser för dem med. Blev 

männen tillfångatagna påverkades hela familjen hemma i Sverige.  De tillstånd som många 

familjer befann sig i var svåra, ofta visste de inte om maken/fadern levde eller inte, när han 

eventuellt skulle komma hem och om han då var i stånd att försörja familjen. I flera fall har 

kvinnan haft svårt att försörja sig själv och eventuella barn då maken var saknad. De flesta 

familjerna var beroende av makens inkomst och för sjömännen som befann sig i fångenskap 

kunde det förmodligen vara en lite tröst att veta att det fanns en möjlighet att sjömanshuset skulle 

hjälpa familjen hemma.  

En annan detalj som fångade mitt intresse lite extra var hur noga sjömanshusets direktion 

var med att de som ansökte om hjälp skulle kunna visa upp bevis för deras situation och att 

sjömanshuset ibland lät egna män undersöka i området hur det faktiskt låg till för den ansökande. 

Vid några få tillfällen fick sökande avslag då de inte hade något tydligt vittnesmål om deras 

situation. Allt som oftast var sjömanshusets direktion även hårda gällande att enbart hjälpa ”sina 

egna”, alltså sjömän och deras familjer som hade Stockholm som tillhörighet.  

Bilden av de svårigheter som fanns i fångenskapet bidrog med största sannolikhet i hur 

Konvojkommissariatet och Stockholms sjömanshus hjälpte de tillfångatagna och deras familjer. 

För Konvojkommissariatet handlade det om att trygga en viktig del av Sveriges näringsliv. Stora 

summor förlorades i kapningarna, inte bara i form av fartygens laster och pengar som lades på 

friköpningar utan även i form av möjligheter att bedriva handel på Medelhavet. Den bild som 

gavs av fångenskapet förstärkte hotet och tvingade Konvojkommissariatet att jobba mer aktivt 

för att få kontroll över den svenska handeln på Medelhavet. I förlängningen kan det även påstås 

att den hjälp som Stockholms sjömanshus riktade mot berörda individer gynnade sjöfarten i 

Sverige. Sjömännen hade länge haft dåliga arbetsvillkor och ett skyddsnät som inte alltid 

fungerade. Genom att förstärka skyddsnätet med hjälp av sjömanshusen kan sjömansyrket ha 

blivit mer attraktivt och därmed verkat positivt för svensk sjöfart. Sjömanshusets insatser bidrog 

därmed till viss del att väga upp den negativa och hemska bild som riskerade att bli verklighet för 

de sjömän som reste på Medelhavet.  
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Klart är att Sverige påverkades starkt av de nordafrikanska kaparna och dess verksamhet på 

Medelhavet och detta på flera nivåer, allt från den lilla människan till möjligheterna för svensk 

handel på Medelhavet. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1  

Nedan följer förteckningar från de mönstringsrullor jag utgått från i Stockholms sjömanshus 
arkiv. Stavningen är normaliserad. 
 
Galleasen Mercurius217 
Kapat 1754.  
Namn Yrke Ålder 

vid 
avfärden 

Civilstatus Ort Anmärkningar 

Marcus Berg Skeppare    Hemkommit den 28 april 
1757. 

Cornelius 
Helm 

Styrman 36 år Gift Stockholm/ 
Strömstad 

Hemkommit den 28 april 
1757. 

Thomas 
Hellberg 

Kock, båtsman 53 år Gift Waxholm/ 
Hudiksvall 

Hemkommit ifrån 
Norrköping och 
Amsterdam den 28 
oktober 1756. 

Olof Hedlund Timmerman 24 år Ogift Stockholm/ 
Dalarna 

Blivit död på galleasen 
örlogsskeppet 
Stoutbenemtin(?) 

Mons Hall Matros 33 år Gift Stockholm/ 
Kungsbacka 

Hemkommit den 28 april 
1757.  

Petter Döpken Matros 24 år Ogift Stockholm/ 
Gävle 

Hemkommit den 28 april 
1757. 

Marcus 
Österman 

Kocksmat 20 år Ogift Stockholm/ 
Finland 

 

Hans Eriksson 
Lund 

Gosse 14 år Ogift Stockholm/ 
Karlskrona 

 

 
Skeppet Concordia218 
Kapat 1757. 
Namn Yrke Ålder vid 

avfärden 
Civilstatus Ort Anmärkningar 

Jonas Inlander Kapten     

Lars Stabeus Styrman 33 år Gift Stockholm/ 
Göteborg 

Hemk. ifrån 
fångenskapden 16 
oktober 1761. 

Petter 
Sjöström 

Timmerman 35 år Gift Stockholm/ 
Hudiksvall 

 

Anders 
Fröberg 

Båtsman 47 år Gift Stockholm/ 
Stockholm 

 

Olof Höberg Kock  36 år Gift Stockholm/ 
Stockholm 

 

 Jacob Thurens Matros 20 år Ogift Stockholm  

Stephan Matros 19 år Ogift Stockholm/  

                                                 
217 All information nedan är hämtad från SSA, Stockholms sjömanshus DIa:6 (1754) s. 45a-45b, bild 65-66, Arkiv 
Digital. 
218 All information nedan är hämtad från SSA, Stockholms sjömanshus DIa:5 (1753) s. 254, bild 286-287, Arkiv 
Digital. 
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Holmstedt Waxholm 

Johan Kröger Matros 20 år Ogift Stockholm/ ?  

Swen 
Lundberg 

Matros 30 år Gift Stockholm/ 
Marstrand 

 

Petter Åbrink Matros 30 år Ogift Stockholm/ 
Gävle 

 

Hans Norman Matros 23 år Gift Stockholm/ 
Härnösand 

 

 Matts 
Johansson 

Kocksmat 24 år Ogift Stockholm/?  

Johan Holm Kajutavakt 15 år Ogift Stockholm/ 
Stockholm 

 

 
Skeppet Greve Axel Fersen219 
Kapat 1757. 
Namn Yrke Ålder vid 

avfärden 
Civilstatus Ort Anmärkningar 

Fabian Ström Skeppare    Drunknad 19 mars 
1757  

Petter 
Holmström 

Styrman 32 år Gift Stockholm/ 
Marsstrand 

Drunknad  

 Jöns Berg Konstapel 24 år Ogift Stockholm/ -  

Jonas Pettersson Båtsman 56 år Gift Stockholm/ 
Örebro 

Uti slaveri i Tetuan 
blivit död 1757 

Eric Lundberg Timmerman 37 år Gift Stockholm/ 
Västerås 

Drunknad 

Simon 
Hindrichsson 

Kock 29 år  Ogift Stockholm/ 
Borg 

Uti slaveriet drunknad 

Daniel Linnou Kypare 27 år Ogift Stockholm/ 
Stralsund 

 

Eric Kruskop Matros 40 år Gift Stockholm/ 
Helsingfors 

Drunknad 

Eric Högberg Matros 28 år  Gift Stockholm/ 
Jacobstad 

 

Petter Åberg Matros 24 år Ogift Stockholm/ -  

Lars Sundberg  21 år Ogift Stockholm/ 
Örebro 

 

 Johan Skogsberg  24 år Ogift Åbo/ -  

Hindric Öman Kocksmat 20 år Ogift Åbo/ ? Uti slaveriet liksom 
Skogsberg drunknad 
vid Tetuan. 

Hindric 
Backenköler 

 14 år Ogift Åbo  

 
 

 

 

 

  

                                                 
219 All information nedan är hämtad från SSA, Stockholms sjömanshus DIa:8, (1756) s. 338, bild 367, Arkiv Digital. 
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Bilaga 2 

 
Sammanställning av dem som ansökte om gratial på grund av marockanskt fångenskap. 
Sammanställningen avser Stockholm sjömanshus under åren 1754–1763. 
 
Namn Status År Skepp Övrigt 

Marcus Berg Skeppare, kapten 1757 Mercurius  

Thomas Hellberg Kock, båtsman 1756 Mercurius  

Cornelius Helm Styrman 1756 Mercurius  

Petter Depken Matros 1758 Mercurius Depkens anhöriga 
gjorde förfrågningen åt 
honom. 

Ulrika Ström Änka 1757 Greve Axel Fersen  

Catharina Sundberg Änka 1758 Greve Axel Fersen  

Catharina Holmström Änka 1757 Greve Axel Fersen  

Stina Kruuskop Änka 1757 Greve Axel Fersen  

Johan Inlanders 
besättning 

--- 1760 Concordia Ansökan gällde 
besättningens hyror. 

Lorentz Stabeus Styrman 1762 Concordia  

Catharina Lundberg Änka 1757 Concordia  

Margareta Norberg Änka 1758 Concordia  

Christina Fröberg Hustru/änka 1758 Concordia  

Jonas Inlanders 
hustru 

Hustru 1758 Concordia  

Catharina Stabea Hustru 1760+
1761 

Concordia  

Hustrurna till 
besättningen på 
Concordia och Greve 
Axel Fersen 

Hustrur 
(totaltsex 
stycken) 

1758–
1761 

Greve Axel Fersen och 
Concordia 

De har gjort en 
gemensam ansökan 

Johan Ternström Styrman 1761 Enigheten  

Anna Juliana 
Ternström 

Hustru 1760 Enigheten  

Beckius Styrman 1761 ?  
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Bilaga 3 

 
Penningvärde220 
 
Daler silvermynt Daler kopparmynt 

1 smt år 1754 motsvarar år 2014 126,30 kr 

1 smt år 1755 motsvarar år 2014 118,20 kr 

1 smt år 1756 motsvarar år 2014 106,40 kr 

1 smt år 1757 motsvarar år 2014 98,56 kr 

1 smt år 1758 motsvarar år 2014 98,34 kr 

1 smt år 1759 motsvarar år 2014 104,30 kr 

1 smt år 1760 motsvarar år 2014 101,10 kr 

1 smt år 1761 motsvarar år 2014 86,30 kr 

1 smt år 1762 motsvarar år 2014 61,94 kr 

1 smt år 1763 motsvarar år 2014 57,16 kr 

1 kmt år 1754 motsvarar år 2014 42,11 kr 

1 kmt år 1755 motsvarar år 2014 39,41 kr 

1 kmt år 1756 motsvarar år 2014 35,46 kr 

1 kmt år 1757 motsvarar år 2014 32,85 kr 

1 kmt år 1758 motsvarar år 2014 32,78 kr 

1 kmt år 1759 motsvarar år 2014 34,77 kr 

1 kmt år 1760 motsvarar år 2014 33,38 kr 

1 kmt år 1761 motsvarar år 2014 28,77 kr 

1 kmt år 1762 motsvarar år 2014 20,65 kr 

1 kmt år 1763 motsvarar år 2014 19,05 kr 

 

                                                 
220 Uträkningarna är gjorda på http://www.historia.se/Jamforelsepris.htm (140830) 

http://www.historia.se/Jamforelsepris.htm

