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Abstract 

Since most researches on diplomatic history have been on the great countries and the most 

powerful diplomats, this study has another focus. It illuminates the methods used by diplomats of 

lower ranking from a smaller country when they tried to be successful and represent their 

sovereign the best way.  In focus of this study is the Swedish legation in Constantinople during 

the eighteenth century. Usually, an envoy and a secretary ran the mission, but some staff also 

performed diplomatic actions. A clergyman served at the legation and he was the religious leader 

of all Lutherans in the city.  

The diplomats in the city tried to raise their own political power at the expense of other 

diplomats, and at the same time they tried to influence the sultan to make decisions that 

benefited the country they represented. This study is using Bourdieu’s concept of field, habitus, 

symbolic capital and social capital. The idea is to find the symbolic capital on the diplomatic field 

and see if and how it was possible to change it to political capital.  It also analyses which contacts 

that were useful in the quest of political power.  

The study supports previous researches and also gives new results. It shows that diplomats 

found everyday diplomatic actions very important and therefore spent a lot of time, money and 

brain work on the ceremonial arrangements. It was impossible to be a successful diplomat 

without suitable representation and manifestation. However, since Swedish diplomats seldom 

were nobles nor very rich, they had to depend on other sorts of symbolic capital. Their main 

strategy was knowledge. All Swedes that served at the legation studied the history and society of 

the Ottoman Empire, and the Turkish language. Furthermore, the Legation’s Dragomans, whom 

worked as translators and messengers between the Ottoman government and the Swedish 

legation, had to be scholars. This was a strategy of hard work, nevertheless with great dividends 

since it eased to get significant information and reduced the risk of being cheated.  

The envoy also got valuable symbolic capital because of competent dragomans and his role as 

a patron of all Lutherans in the city. Good relations between the legation, its staff and minorities 

in the city gave a great contact net that could be used in the everyday diplomacy.  

 

Key words: Sweden, diplomacy, Constantinople, eighteenth century, Bourdieu, everyday 

diplomacy, knowledge. 
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1. Inledning 

Hur gör man för att företräda ett land på bästa sätt? En fråga som är aktuell efter debatten kring 

Sveriges utrikesminister, Margot Wallström, och hennes uttalande om piskningen av en saudisk 

bloggare. Uttalandet resulterade bland annat i att hon i mars i år stoppades från att tala vid 

Arabförbundets möte i Kairo. Frågan om vad representanter säger och hur de uppför sig är 

laddad, och har förmodligen sysselsatt regenter och diplomater världen över i många hundra år.  

Kanske var det enklare att representera sin regent, och då också sitt land, fram till mitten av 

1600-talet. Det fanns få fasta beskickningar i Europa och istället skickades sändebud med ett 

stort följe på uppseendeväckande visiter, där status och makt markerades och gåvor utbyttes. Om 

diplomaten följde rådande ceremoniella regler och medförde de rätta gåvorna så lyckades ofta 

uppdraget.0F0F0F

1 Under 1600-talet började dock diplomatin i Europa förändras och ett nätverk av 

legationer växte fram i Europas huvudstäder. Samtidigt lades grunden till dagens moderna 

diplomati. En diplomatkår etablerades och ett regelverk för hur diplomati skulle skötas 

skapades. 1F1F1F

2 

Regenter fortsatte att sända mäktiga undersåtar för att förhandla bröllops- eller fredsvillkor, 

men under 1700-talet sköttes allt mer diplomati av fast stationerade tjänstemän. 2F2F2F

3 För dessa 

diplomater blev det viktigare att inte bara följa ceremoniella regler vid audienser, utan att även i 

vardagen demonstrera sin egen och sitt lands betydelse genom att sända ut de rätta signalerna. 

Den här uppsatsen kastar nytt ljus över svensk diplomatisk verksamhet då den intresserar sig för 

hur den diplomatiska vardagen såg ut och beskrevs av människor som upplevde den. I centrum 

står den svenska legationen i Konstantinopel, dagen Istanbul, under 1700-talet. 

De diplomatiska kontakterna mellan Sverige och Osmanska riket hade varit få, men detta 

förändrades år 1709 då Karl XII förlorade mot Ryssland vid Poltava. Tillsammans med spillror av 

sin armé lyckades kungen ta sig till Osmanska riket och etablera sig i Bender. Han stannade i riket 

drygt fem år, och öppnade direkt en svensk beskickning i huvudstaden Konstantinopel dit det 

sändes en envoyé, två sekreterare och två präster.3F3F3F

4 

När kungen återvände till Sverige stängdes legationen. Förhållandet till Osmanska riket var 

dessutom problematiskt då Karl XII hade tagit stora lån av både sultan Ahmed III och privata 

långivare. En del långivare, liksom kosacker som varit allierade med kungen, följde med till 

Sverige och bosatte sig i Sverige en tid.4F4F4F

5 Då den osmanska regeringen fortfarande var intresserad 

                                                 
1 Scott 2007, s. 72. 
2 Scott 2007, s. 58 – 60. 
3 Scott 2006, s. 131 – 132. 
4 Munthe 1935, s. 207. 
5 Olán 1912, s. 24-28; Valentin 1924, s. 23, s. 26. 
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av svensk diplomatisk närvaro i Konstantinopel och militärt samarbete mot Ryssland anlände 

sultanens ombud Mustafa Aga till Stockholm år 1729 för att försöka påskynda återbetalningen av 

skulderna till sultanen. En svensk envoyé utnämndes, men då han avled innan han hunnit tillträda 

sin tjänst sände sultanen ett nytt sändebud med högre rang år 1733, Said Muhammed Effendi.5F5F5F

6  

Efter Karl XII:s död var kursen för Sveriges utrikespolitik inte självklar, och det var osäkert 

vilken allians Sverige skulle ingå i. Det var därför främst utsikter till handel i Levanten, som östra 

Medelhavsområdet kallades, som fick svenska politiker att intressera sig för mer varaktiga 

diplomatiska kontakter med Osmanska riket. År 1734 beslutade sekreta utskottet att Edvard 

Carleson och Carl Fredrik von Höpken skulle sändas till Konstantinopel för att reglera skulderna 

till sultanen, förhandla fram ett handelsavtal och söka militärt samarbete med Osmanska riket. 6F6F6F

7 

Från Osmanska rikets sida fanns sedan länge ett intresse av samarbete med europeiska makter 

och i Konstantinopel fanns diplomater från ett flertal europeiska stater, främst stormakterna. 

Handelsavtal, så kallade kapitulationer, var också upprättade med några europeiska länder. 

Sverige framstod dock som ett bra land att närma sig då båda länderna, sedan Hattarna kommit 

till makten, hade intresse av att begränsa Rysslands makt. Sändebuden lyckades därför lösa 

skuldfrågan på ett för Sverige fördelaktigt sätt, då skulden delvis efterskänktes. Carleson och von 

Höpken etablerade en fast beskickning i huvudstaden där de stannade, först som charge d’affaires 

och senare som envoyéer, och legationen utökades snart med en präst, Magnus Troilius. 7F7F7F

8 

1.1 Kabinettspolitiken och 1700-talets diplomatiska organisation  

På 1700-talet sågs diplomatuppdraget som ett mer tillfälligt sätt att tjäna sin regent och 

sändebuden var därför oftast inte tränade för uppdraget. Då adelsmannen riskerade att försämra 

sina chanser till en fortsatt karriär om han stannade i sin ärofulla exil för länge, tjänstgjorde han 

som regel en kortare tid på en eller två orter och återvände sedan till hemlandet.8F8F8F

9 Eftersom 

förhållandet mellan regenten och dennes företrädare i utlandet vilade på personliga band av 

lojalitet, och inte på nationella band, så kunde också utlänningar verka som diplomater. Det 

kunde vara ett sätt för regenten att skaffa sig erfarna företrädare. 9F9F9F

10 Medlemmarna i de främsta 

adelsfamiljerna tjänstgjorde vid de finaste ambassaderna: Paris, Wien och Madrid. Det kunde 

upplevas som en förolämpning om ett land skickade en diplomat från en lägre klass. 10F10F10F

11  

                                                 
6 Theolin 2000, s. 41 – 43; Müller 2004, s. 57. 
7 Jägerskiöld 1957, s. 28; Callmer 1985, s. 37f; Müller 2004, s. 40f; Carleson hette Carlson innan han adlades. 
8 Forssell 1935, s. 315f; Staf 1977, s. 14; Callmer 1985, s. 38 – 40; Müller 2004, s. 57.  
9 Scott 2006, s. 131. 
10 Black 1990, s. 188; Black 2010, s. 101f. 
11 Scott 2006, s. 128f; Scott 2007, s. 76. 
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Enligt den brittiske historikern Hamish Scott hade diplomater få plikter utöver att samla 

information som skulle underlätta det politiska beslutsfattandet i hemlandet. Diplomaternas 

viktigaste uppgift blev därför att ständigt företräda sin regent på ett sådant sätt att regenten 

framstod som mäktig. Detta innebar bland annat storslagna middagsbjudningar, pompa och ståt. 

Diplomaterna, även de svenska, utsågs därför främst från adelsfamiljer då ingen annan grupp i 

samhället hade de resurser som krävdes för att leva tillräckligt ståndsmässigt. 11F11F11F

12 Även om 

ministrarnas arbetsuppgifter preciserades i 1720 års kansliordning fanns det fortfarande utrymme 

för egna tolkningar av uppdraget: ”En minister skulle föra förhandlingarna med vederbörande 

myndigheter på den plats, dit han var sänd, underhålla förbindelser för att vinna nödiga 

informationer samt dessutom taga en ingående befattning med legationens inre arbete.” 12F12F12F

13 

Enligt tidens sedvänja förhandlade ofta länder med flera allianser på samma gång, och 

bestämde sig först när ett alternativ framstod som det klart bästa. Mutor och understöd från 

andra makter, liksom spionage sågs som en del av den diplomatiska vardagen.13F13F13F

14 När fast 

diplomati etablerats i Europas huvudstäder, och en diplomatisk kår formats, blev det tydligt vem 

som företrädde ett land och vilka kanaler som användes i kontakter med andra makter. Det blev 

då lättare för stater att spionera på varandra och ta del av andra länders officiella och hemliga 

förhandlingar. Stater som ville hemlighålla sitt agerande fann det nödvändigt att skapa en 

dubbelorganisation med både officiella och hemliga sändebud. Denna politiska organisation som 

växte fram i slutet av 1600-talet, och blomstrade under 1700-talet, kallades kabinettspolitik och 

hade sina rötter i inrikespolitikens hemlighetsmakeri, där suveräna furstar fann nya sätt att fatta 

politiska beslut som passade deras intressen, utan att behöva använda sig av sina ordinarie och 

lagstadgade rådgivare. Regenternas personliga rådgivare fick istället större inflytande och denna 

dubbelorganisation smittade av sig på utrikespolitikens område. Då den officiella diplomatens 

handlingar övervakades av andra stater sändes hemliga agenter på särskilt känsliga uppdrag, och 

eftersom legationens post öppnades och lästes av andra nationer, chiffrerades den vanligtvis. För 

att vilseleda andra stater användes ofta dubbla budbärare och ostensibla brev och falsk 

information spreds via de synliga kanalerna. De fasta diplomaterna ägnade därför mycket tid till 

rutinärenden, representation och att föra fienden bakom ljuset. Informella kontakter och sociala 

sammankomster hörde också till vardagen då det var sätt att komma över viktig information. 14F14F14F

15  

1.2 Äldre och nyare inriktning i forskning om diplomati 

Traditionell forskning om diplomati och internationella relationer har ofta präglats av mer eller 

mindre noggranna redogörelser för furstars politik, och sakinnehåll i utrikespolitiska förbindelser, 

                                                 
12 Wolff 2005, s. 116; Scott 2006, s. 128 - 132. 
13 Forssell 1935, s. 300 - 302. 
14 Rosén 1952, s. 16. 
15 Munthe 1935, s. 193; Rosén 1952, s. 9 – 19; Jägerskiöld 1957, s. 12 - 15; Scott 2006, s. 131 – 133, Scott 2007, s. 80. 
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under en tidsperiod. Tyngdpunkten har legat på konflikter, freder och fördrag. Ett exempel på 

denna forskning är Den svenska utrikespolitikens historia II:1 och II:2 från 1950-talet där Jerker Rosén 

och Olof Jägerskiöld skrivit kapitlen om 1700-talet. Rosén som skrivit om Karl XII:s tid redogör 

främst för svårigheterna som uppstod i och med kungens långa frånvaro, och de olika 

uppfattningar som rådde mellan honom och rådet. Även Karl XII:s försök att förmå Osmanska 

riket att föra krig mot Ryssland får stort utrymme. 15F15F15F

16 Även om Arne Munthes kapitel i Den svenska 

utrikesförvaltningens historia skildrar förändringar inom den svenska utrikesförvaltningen har det i 

stort sett samma innehåll som Roséns. 16F16F16F

17 

Innehållsförteckningen i Olof Jägerskiölds del om tiden 1721 – 1792 visar både på traditionell 

forskning om diplomati, och på en annan tendens som är vanlig i äldre forskning, nämligen 

intresset för stormakterna och deras maktkamp. Denna benägenhet kritiseras av i dag verksamma 

forskare som Scott. Jägerskiöld relaterar hela tiden Sveriges agerande till stormakternas spel. 

Landets besvärliga läge sedan det förlorat stora landområden, och hotet från ett allt mäktigare 

Ryssland, går som en röd tråd genom boken. Sveriges försök att finna nya vägar för att hävda sig, 

till exempel genom nordiskt samarbete, beskrivs också. 17F17F17F

18  

Nyare europeisk diplomatiforskning, som har hämtat inspiration från kultur-, social-, och 

idéhistoria, distanserar sig från den äldre traditionen. Vissa ser till och med inriktningen som ett 

nytt forskningsfält.  

Rather than focusing exclusively on the great deeds of monarchs and ministers or the impersonal 

interactions of faceless state institutions as traditional diplomatic history has done,  the new 

diplomatic history views diplomacy as a culturally-inflected activity carried out by multifaceted 

individuals whose own biographies, priorities, and personal relationships shape their 

understandings of the world and how its various parts should fit together, affecting in turn their 

diplomatic activities in fundamental ways. 18F18 F18F

19 

Fokus har alltså flyttats från furstar och institutioner till människorna som utförde diplomati, 

personer i deras närhet, personliga tillgångar och det sammanhang de verkade i. På samma gång 

har också mer personliga källor börjat användas, exempelvis privat korrespondens. 19F19F19F

20 Dock har 

den mer direkta kopplingen mellan handlingar och resultat ofta gått förlorad i nyare forskning, 

vilket ändå var en styrka med mer traditionell forskning.  

Forskare har också intresserat sig för hur modern diplomati har vuxit fram och vad som 

format den. I artikeln Diplomatic culture in old regime Europe förtydligar och utvecklar Scott sina 

resultat om hur en enhetlig diplomatisk kår etablerades. Det skedde samtidigt som ett nätverk av 

ambassader öppnades i Europas huvudstäder. Även om den moderna diplomatin har sina rötter i 

de italienska staterna var Frankrike stilbildande när det gällde diplomati. Landets diplomatiska 

                                                 
16 Rosén 1952, s. 119 – 124. 
17 Munthe 1935, s. 179 – 210. 
18 Jägerskiöld 1957, s. 7f, s. 15 - 17. 
19 Riches 2012, s. 4. 
20 Riches 2012, s. 5. 



5 

och byråkratiska traditioner kopierades av andra stater och franskan ersatte latinet som 

diplomatiskt språk i de flesta länder. 20F20F20F

21 Scott finner att processen mot ett gemensamt norm- och 

regelsystem underlättades av att diplomaterna redan från början hade en likartad bakgrund, då de 

flesta diplomater var adelsmän. Det fanns sällan andra inom landet med rätt utbildning och 

ekonomiska möjligheter, och ju högre rang och finare namn en diplomat hade, desto mer ära gav 

han sin regent. Adelsmännen fostrades som unga in i den europeiska hovkulturen och dess 

kosmopolitiska gemenskap, vilket resulterade i gemensamma normer och likartade färdigheter. 

Som diplomater fortsatte de lära vid de nya hov där de stationerades och tog med sig erfarenheter 

hem. Freder och fördrag spred också den nya modellen. På detta sätt formades, enligt Scott, en 

diplomatisk kår i Europa, som delade samma språk, normer och kunskap om hur diplomati skulle 

bedrivas. 21F21F21F

22  

Scott kritiserar traditionell forskning om 1700-talets diplomati för att i första hand ha 

behandlat Europas stormakter, och hur man ska se på rivaliteten mellan dem. Ofta har fokus 

legat på framväxten av nya stormakter och de spänningar detta medförde. 22F22F22F

23 I början av 1800-talet 

hade antalet stormakter utökats till fem stycken: Frankrike, Storbritannien, Österrike, Preussen 

och Ryssland, och Scott hävdar att de små staterna fick allt svårare att hävda sig. 23F23F23F

24 Trots kritiken 

mot tidigare forskning handlar Scotts egen forskning också om framväxten av det nya 

stormaktsystemet i Europa, och han intresserar sig främst för de större staterna. Han ser 

utvecklingen som ett långsamt skeende på ungefär hundra år, men till skillnad från traditionell 

forskning är han inte ute efter att beskriva händelseutvecklingen, utan efter att identifiera 

faktorerna bakom, och förklara varför den skedde. I The Birth of a Great Power System 1740 – 1815 

urskiljer han tre huvuddrag som bildar teman i hans studie. Först ökade antalet stormakter, 

liksom deras kontroll över stora områden. Samtidigt växte ett diplomatiskt nätverk fram i Europa 

där även länder som Ryssland och Osmanska riket inkorporerades. Slutligen definierades ordet 

stormakt och det blev lättare att se vilka länder som uppfyllde kriterierna.24F24F24F

25   

1.3 Kosmopolitism och svenskar i Frankrike 

I Vänskap och makt. Den svenska politiska eliten och upplysningstidens Frankrike kritiserar Charlotta 

Wolff den traditionella svenska diplomatiska och politiska historieskrivningen överlag. Hon 

påpekar att en beskickning på 1700-talet inte var en byggnad eller en administrativ struktur, utan 

människorna som företrädde den, och framför allt den högst rankade diplomaten. 25F25F25F

26 Då gränsen 

mellan diplomaters ämbetsmannaroll och den privata dessutom inte var klart definierad, anser 

                                                 
21 Scott 2006, s. 122. 
22 Scott 2006, s. 128; Scott 2007, s. 59 – 62, s. 70 - 72. 
23 Scott 2007, s. 58. 
24 Scott 2006, s. 1, s. 120. 
25 Scott 2006, s. 2. 
26 Wolff 2005, s. 25, s. 73, s. 117. 
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hon att forskningen borde ha intresserat sig mer för diplomatins kulturhistoriska aspekter, 

”såsom diplomaternas bakgrund, utbildning och intellektuella intressen, representationens 

kostnader och vardag, de personliga förbindelsernas betydelse vid utnämningar och förhållanden 

mellan diplomaterna och deras landsmän utomlands”. 26F26F26F

27 Detta gäller både Rosén, Munthe och 

Jägerskiöld, vilka hon tycker inte förstått betydelsen av att studera sociala relationer och 

nätverk.27F27F27F

28  

Wolffs egen forskning har ett kulturhistoriskt perspektiv. Med utgångspunkten att den svenska 

politiska eliten var en del av den kosmopolitiska europeiska eliten, undersöker hon gruppens 

kontakter med Frankrike. Bland annat adelsmäns motiv för att vistas i Frankrike under 1700-talet, 

och hur de där använde sociala nätverk och kontakter, liksom materiella tillgångar, för att skapa 

prestige och/eller göra karriär. De flesta gjorde militär karriär, men några svenska diplomater 

inkluderas i undersökningen. Hon finner att nyckeln till framgång är den gemensamma fostran av 

adeln i Europa, som Scott också beskriver i sina texter. En god fostran gav rätt färdigheter och 

ett adligt namn öppnade annars stängda dörrar, och underlättade för adeln att röra sig fritt i 

Europa och på varje ny plats inbjudas av den lokala eliten. Detta gav möjligheter, men det gäller 

att förvalta dem rätt också. 28F28F28F

29 Wolff beskriver diplomaterna kamp för att leva upp till 

förväntningarna på dem, bland annat att bo tillräckligt representativt, delta i det sociala livet, och 

vara en storsint patron för svenskar i Paris. 29F29F29 F

30 Trots att det var några av Sveriges mest mäktiga och 

förmögna män som företrädde Sverige i Paris, finner Wolff deras representation så krävande att 

de ändå hade svårt att få sina ekonomiska tillgångar att räcka till. 30F30F30F

31  

Att som diplomat vistas vid ett hov och vara någon man lade märke till var dyrt, men kraven 

var förmodligen högre ställda på de svenska representanterna i Paris än på många andra svenska 

diplomater då den svenska legationen i Paris sågs som den viktigaste. Under större delen av 

frihetstiden leddes beskickningen av män i hattpartiets inre krets. Frankrike var Europas ledande 

stat, och Sverige var dessutom beroende av franska subsidier och räknade under större delen av 

1700-talet med både ekonomiskt och diplomatiskt stöd från Frankrike. 31F31F31F

32  

1.4 Konsuler i medelhavsområdet 

Alla diplomater hade inte en bakgrund i den politiska eliten, konsuler var till exempel ofta 

handelsmän.32F32F32F

33 De gjorde inte politisk karriär på samma sätt som adeln och avlönades inte utan 

skulle tjäna sitt uppehälle på plats, vilket sällan lockade adelsmän. Det var vanligt att utlänningar 

                                                 
27 Wolff 2005, s. 25, s. 73, s. 117. 
28 Wolff 2005, s. 25f. 
29 Wolff 2005, s. 131f. 
30 Wolff 2005, s. 139f. 
31 Wolff 2005, s. 115 – 122. 
32 Wolff 2005, s. 118; Scott 2006, s. 8, s. 30, s. 122; Se till exempel Jägerskiöld 1957, s. 145, s. 276. 
33 Black 1990, s. 188. 
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med bättre kunskap om lokala förhållanden arbetade som svenska konsuler och en konsul kunde 

dessutom representera flera länder på samma gång. 33F33F33F

34 Konsuler som var verksamma i 

Barbareskstaterna i Nordafrika avlönades dock och enligt Leos Müller var deras verksamhet 

främst diplomatiskt, och det ekonomiska uppdraget var mer begränsat. 34F34F34F

35 

I två nyligen utgivna publikationer framträder en mer komplex bild av svenska diplomater och 

deras verksamhet i utlandet, än den Wolffs undersökning ger. I antologin I främmande hamn. Den 

svenska och svensk-norska konsulstjänsten 1700 – 1985 bidrar en mängd författare med artiklar som 

belyser konsulsverksamheten från olika infallsvinklar och i Saltets pris. Svenska slavar i Nordafrika 

och handeln i Medelhavet 1650 – 1770 har Joachim Östlund undersökt konsulernas roll som 

friköpningsagenter för svenska slavar i Barbareskstaterna.35F35F35F

36 I Consuls, Corsairs, and Commerce. The 

Swedish Consular Service and Long-distance Shipping, 1720 - 1815 redogör Müller för de uppgifter som 

ålåg konsuler i medelhavsområdet, ofta fler praktiska än representativa. Det kunde handla om att 

köpa loss kapade skepp, företräda svenskar i lokala domstolar, skriva ut pass eller ordna för 

skepp vars kapten plötsligt avlidit. Trots att de utsågs av Kommerskollegium, och deras 

huvudverksamhet skulle vara att underlätta för svensk handel, fungerade de också som domare 

och diplomater. Gränsen mellan rollerna var flytande, precis som för andra svenska 

representanter i utlandet. 36F36F36F

37  Materiella tillgångar var därför av vikt även för konsuler, men i de 

ovan nämnda texterna framträder lokalkännedom och kontakter som mer betydelsefulla.  

Gustaf Fryksén, som studerat konsulsfamiljer i Barbareskstaterna, lyfter fram en annan sorts 

kosmopolitism än den som Wolff beskriver, vilken fanns i Medelhavsregionen. Till skillnad från 

andra diplomater stannade europeiska konsulsfamiljer ofta i flera generationer på en ort och blev 

med tiden allt mer internationella. Familjerna byggde upp både formella och informella nätverk 

och familjemedlemmar verkade på flera olika platser samtidigt. En person kunde också vara 

konsul för flera länder samtidigt. Familjerna kunde bli mycket framgångsrika trots att de från 

början saknat den adliga fostran och kulturella gemenskap som svenska diplomater i Paris hade. 37F37F37F

38  

1.5 En studie av den svenska legationen i Konstantinopel 

Som vi kan se har forskare under senare år bidragit till att förnya synen på hur diplomati 

fungerade på 1700-talet. Fokus har flyttats från att beskriva sakförhållanden, länders rivalitet och 

framväxten av fler stormakter, till att förklara hur normer etablerades och betydelsen av 

diplomaters personliga tillgångar och nätverk. Fortfarande finns luckor, framför allt i forskning 

om de mindre staterna och diplomater av lägre rang eftersom huvudintresset alltjämt legat på de 

                                                 
34 Müller 2004, s. 17, s. 80 – 83; Fryksén 2015, s. 171f. 
35 Müller 2004, s. 59, s. 83. 
36 Inom Osmanska riket fanns fyra relativt självstyrande områden i Nordafrika som kallades Barbareskstaterna. De 
bestod av Alger, Tunis, Tripoli och Marocko. 
37 Müller 2004, s. 39, s. 77 – 90; Östlund 2014, s. 187 – 200, s. 218f. 
38 Fryksén 2015, s. 155f. 
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stora länderna och mäktiga diplomater. Även om Scott hävdar att mindre länder både fick allt 

svårare att hävda sig under århundradet, och svårare att dra fördel av stormakternas maktkamp, 

så finns nordiska exempel som visar att det inte var omöjligt. Med neutralitet som strategi 

lyckades Danmark göra ekonomiska vinster på 1700-talets större konflikter. Till exempel ökade 

den danska slavexporten markant under amerikanska frihetskriget, samtidigt som Danmark och 

Sverige gjorde stora förtjänster på te eftersom Storbritannien hindrade alla sina motståndare från 

att handla med Kina.38F38F38F

39  

Dessa exempel ser jag som bevis på att mindre länder ändå bedrev en aktiv diplomati och 

försökte finna andra vägar än de som var möjliga för stormakterna. Det är inte heller säkert att de 

små ländernas representanter på en plats agerade på samma sätt som stormakternas för att nå 

politiska resultat. Då de inte förfogade över lika stora resurser tvingades de finna andra vägar till 

diplomatisk framgång, och de kunde troligen dra fördel av ett friare handlingsutrymme än de 

mäktigare staternas diplomater som övervakades mer noga av andra länder. Vidare kunde ortens 

normer, lagar och traditioner både begränsa diplomaters handlingsutrymme och öppna upp för 

möjligheter som inte fanns på andra orter. Därför menar jag att forskningen borde intressera sig 

mer för hur diplomater agerade i vardagen på platsen de var stationerade och för vilken betydelse 

dessa handlingar hade.   

För Sveriges del finns mycket lite modern forskning om 1700-talets diplomati på andra platser 

än i Paris eller Barbareskstaterna. Wolffs studie har bidragit med kunskap om hur de främsta 

svenska diplomaternas representativa vardag och kontaktnät såg ut, och vad som krävdes för att 

vara framgångsrik i Paris. Emellertid var Frankrike ett land som den svenska eliten var kulturellt 

och språkligt bekant med, och Wolff visar att personerna i studien var medlemmar i Europas 

kosmopolitiska elit, en liten privilegierad grupp vars korta diplomatiska insatser på en 

prestigefylld ort var ett ärofullt sätt att tjäna sin regent.39F39F39F

40 Andra svenska diplomaters uppdrag, 

liksom möjligheter till en värdig representation och att uppnå politiska mål, såg förmodligen 

annorlunda ut vilket Müllers, Frykséns och Östlunds forskning exemplifierar. Det kan inte bara 

vara diplomaternas rang och titel som gör denna skillnad utan vi kan anta att varje orts kontext 

påverkade det diplomatiska livet på flera sätt, och att det därför ställdes olika krav på diplomater 

beroende på vilken ort de var stationerade. Svenska diplomaters agerande i vardagen på fler 

platser behöver därför studeras för en mer rättvisande bild av diplomati under 1700-talet. 

Diplomaterna i Wolffs studie verkar ha använt samma metoder som övriga män i eliten, och 

förfogat över tillräckliga resurser för en sådan representation, trots att de som regel var envoyéer 

och representerade ett mindre land. Etikettregler borde ha gjort det mycket svårt för dem att 

konkurrera med stormakternas ambassadörer om att visa makt och rikedom och det är därför 

troligt att de även använde andra, inte så uppenbara metoder för att nå önskade resultat. Då 

                                                 
39 Scott 2006, s. 119 – 121; Müller 2010, s. 196f; Weiss 2010, s.53 - 55.  
40 Wolff 2005, s. 40f; Scott 2006, s. 128 – 131.  
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Wolffs undersökning saknar kopplingen mellan handling och politiskt resultat går det inte att 

utläsa vilka handlingar som gav önskad effekt, och inte heller om det fanns alternativa metoder 

som diplomater använde sig av i Paris. Studien visar därför inte heller hur komplex den 

diplomatiska verkligheten var och vilka konsekvenser som felaktiga beslut kunde leda till.  

Diplomaten verkade inte i ett vakuum och nyare forskning har intresserat sig för personer i 

diplomatens närhet som älskarinnor, vänner eller personer som fungerade som förmedlare mellan 

diplomaten och härskaren på orten, exempelvis dragomaner. Forskningen har främst varit 

inriktad på att kartlägga dessa personers personliga makt och inflytande och då Wolff påpekat att 

en beskickning på 1700-talet var samma sak som dess mänskliga representanter, och framför allt 

den högst rankade diplomaten, så anser jag att man istället borde undersöka hur personer som 

var knutna till legationen kunde påverka den ledande diplomatens politiska makt. 

Denna uppsats om den svenska legationen i Konstantinopel bidrar till mer kunskap om, och 

en mer mångfacetterad bild, av 1700-talets diplomati och utrikesrepresentation då perspektivet 

förflyttats från det traditionella stormaktsperspektivet till en mindre stats agerande. Inte eller ett 

lands främsta företrädare vid de viktigaste hoven ligger här i fokus utan istället studeras mindre 

resursstarka ministrar, verksamma i en av Europas mer avlägsna utposter. Beskickningens högst 

rankade diplomat var som regel av samma rang som Sveriges företrädare i Paris, men hade av 

flera anledningar ändå inte samma förutsättningar att föra en lika påkostad representation. 

Konstantinopel var en del av Orienten och betydligt mer främmande än Paris, och diplomaterna 

som skickades dit hade redan från början ett sämre utgångsläge då de ofta inte var adliga och inte 

heller kom från Sveriges mäktigaste och rikaste familjer. De kom dock från samhällets övre skikt 

och var inte handelsmän som konsulerna i Barbareskstaterna. Hovet i Konstantinopel ansågs 

dessutom ha de dyraste omkostnaderna i Europa för diplomater, och var precis som det franska 

mycket hierarkiskt och ceremoniellt. 40F40F40F

41 Det innebar att diplomaten i varje situation var tvungen att 

hålla sig till de traditioner och normer som gällde vid hovet och bland diplomaterna i stadsdelen 

Pera 41F41F41F

42, vilka visade vad som var tillåtet och passande för en europeisk envoyé från ett mindre 

land. Då diplomaterna ändå förväntades påverka sultanens politik i den riktning som var mest 

gynnsam för Sverige synliggör denna studie de praktiker och metoder som diplomaterna på 

platsen använde sig av för att lyckas med sitt uppdrag. Uppsatsen nöjer sig därför inte med, att 

som tidigare forskning, göra likhetstecken mellan furstlig representation och politisk framgång, 

utan finner också de alternativa metoder som diplomaterna använde i vardagen. 

Även i Wolffs undersökning står den dagliga representationen på platsen i centrum, men en 

stor skillnad är att i denna studie utvärderas de svenska representanternas praktiker och metoder 

utefter ett teoretiskt perspektiv. Teoretiska perspektiv saknas nästan alltid i traditionell forskning 

om diplomati och är inte heller särskilt framträdande i nyare forskning inom fältet. I denna 

                                                 
41 Kårberg 2003, s. 75, s. 82. 
42 Européerna bodde i stadsdelen Pera, dagens Beyoğlu. 
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uppsats används Bourdieus tankar om kapitalomvandling för att lyfta fram ny kunskap om vilka 

praktiker och metoder som var framgångsrika. En annan skillnad mot tidigare forskning är 

uppsatsens mikrohistoriska perspektiv vilket ger möjlighet att på djupet studera de skildringar av 

diplomati som personer i Konstantinopel berättade, och att i deras egna texter söka förklaringar 

till diplomaternas agerande, och vilka effekter de ansåg att handlingar fick. 

1.6 Bourdieus begrepp  

Den franske sociologen Pierre Bourdieus olika begrepp har ofta använts som analytiska redskap, 

och forskare har också skrivit sina egna tolkningar av begreppen och ibland redogjort för hur de 

vuxit fram och förändrats. Till denna uppsats har i första hand Donald Broadys redogörelser för 

begreppen använts då jag funnit dem tillförlitliga. De begrepp jag främst använder mig av är fält, 

habitus, socialt- och symboliskt kapital. 

Enligt Broady tänker sig Bourdieu begreppet fält som en sorts social arena, där aktörer som 

innehar olika positioner kämpar för att vara tongivande och bestämma vad som ska ges värde 

inom just det fältet. Fältets aktörer utför också en gemensam kamp mot externa motståndare som 

hotar fältets autonomi. Varje fält är en värld i sig med egna regler för inträde, straff och 

belöningar och fältet har sina egna föreställningar om vad som bör värderas och om vad som ger 

status. Störst inflytande i fältet har eliten som besitter fältets högsta positioner och alla aktörer 

kämpar därför för att nå dit. För att stiga i grad eller behålla sin position försöker de samla så 

mycket symboliskt kapital som möjligt. 42F42F42F

43  

Broadys definition ”symboliskt kapital är det som av sociala grupper igenkännes som 

värdefullt och tillerkännes värde” visar att symboliskt kapital kan se mycket olika ut inom olika 

grupper och fält, och att det kan förändras över tid. 43F43F43F

44 Det kan vara materiella tillgångar, men kan 

också vara fråga om heder, eller kulturellt kapital som kunskap och akademiska titlar. Inom ett 

fält kan de olika kapitalformerna bytas eller konverteras till andra kapitalformer, och användandet 

av en sorts symboliskt kapital kan samtidigt ha en positiv effekt på andra kapitalformer. En 

utnämning kan till exempel återgäldas med ett större socialt nätverk eller ett ekonomiskt bidrag. 

På detta sätt kan personer stärka sitt symboliska kapital på flera sätt och vid varje tillfälle använda 

sig av det för personen mest fördelaktiga.44F44F44F

45  

Bourdieu har funnit att eliter inom ett fält kan behålla makten i flera generationer om de 

besitter rätt sorts kapital och klarar av att reproducera det. Reproduktionen av elitens kulturella 

kapital sker främst under uppväxten då barnen fostras i samma anda och går i samma skolor. 

Samtidigt etableras och upprätthålles då viktiga sociala relationer, vilka blir ett socialt kapital som 

                                                 
43 Broady 1989, s. 40f; Broady 2002, s. 50 – 52; Gunneriusson 2002, s. 36 – 47; Lagerlöf, Nilsson 2010, s. 20f. 
44 Broady 1989, s. 2. 
45 Broady 1989, s. 7 – 18; Broady 2002, s. 50 – 60; Gunneriusson 2002, s. 33, s. 36 – 47; Hasselberg, Müller & Stenlås 
2002, s. 21; Lagerlöf, Nilsson 2010, s. 20f. 
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kan mobiliseras vid behov. 45F45F45F

46 Det sociala kapitalet består av olika förbindelser som släktrelationer 

och vänskapsband med gamla skolkamrater och kolleger, men det är också summan av alla 

medlemmar i gruppens ackumulerade ekonomiska, - och kulturella kapital och sociala nätverk, 

som alla gruppmedlemmarna kan dra nytta av. Det sociala kapitalet kan inte lagras på samma sätt 

som ekonomiskt och kulturellt kapital utan samspelar med de andra kapitalarterna. Det kan 

fungera som ett smörjmedel vid konvertering mellan dem, och kan också förklara varför en viss 

examen inte automatiskt åtföljs av en framgångsrik karriär. Personer med rätt socialt kapital 

klättrar vidare på karriärstegen till skillnad från personer som saknar det. 46F46F46F

47 

Under den tidiga uppväxten börjar även formandet av det Bourdieu kallar för habitus, det vill 

säga det system av dispositioner som bestämmer hur personer uppfattar saker, tänker och agerar. 

Habitus, som formas av tidigare upplevelser och social miljö, blir som en del av kroppen och får 

människor att omedvetet göra det som upplevs som det rätta av medlemmarna i gruppen. Då det 

styr individens val i allt från yrke till klädstil bestämmer det personens handlingsutrymme och 

vilka strategier som är möjliga. Även om människors habitus förändras genom livet är de tröga 

och överlever trots att de sociala betingelser som skapat dem förändras. 47F47F47F

48    

1.7 Det diplomatiska fältet i Konstantinopel 

Då Broady definierar socialt fält som ”ett system av relationer mellan positioner besatta av 

specialiserade agenter och institutioner som strider om något för dem gemensamt” anser jag att 

fältbegreppet går att applicera på det diplomatiska fältet i 1700-talets Konstantinopel. 48F48F48F

49 I denna 

uppsats ses de europeiska ländernas beskickningar i staden som olika aktörsgrupper vilka besatt 

olika positioner, och  precis som inom andra fält samlade de symboliska kapital som kunde ge 

politiska framgångar, det vill säga konverteras mot politiskt kapital. Wolff, liksom andra forskare, 

har visat att ekonomiska tillgångar var viktiga för diplomater, men att också adelskap och rätt 

utbildning var symboliskt kapital. Den fostran vid olika hov som Wolff och Scott menar gjorde 

Europas politiska elit kosmopolitisk, var direkt avgörande för diplomater. Under uppväxt och 

fostran hade de fått rätt kunskaper om till exempel etikett och manifestation och deras habitus 

hade formats så att de kunde smälta in i den diplomatiska miljön. De besatt därmed ett kulturellt 

kapital som möjliggjorde avancemang på fältet om det kunde konverteras till politiskt kapital. 

Även om Sveriges ministrar i Konstantinopel sällan vad adliga kom de från samhällets övre skikt, 

var bildade och hade fått rätt fostran.  

                                                 
46 Broady 1989, s. 14 – 18; Broady 2002, s. 50 – 60. 
47 Broady, 1991, s. 177f; Broady 2002, s. 55 – 58. 
48 Broady 1989, s. 20 – 24; Broady 1991, s. 225; Gunneriusson 2002, s. 34; Lagerlöf, Nilsson 2010, s. 21f. 
49 Broady 1991, s. 266; Enligt Müller uppfyller inte ett diplomatiskt fält Bourdieus krav för ett självständigt fält, då 
det saknas flera organisationer eller aktörsgrupper med olika värderingar som konkurrerar om positioner inom fältet. 
Det finns dock, enligt honom, uppenbara likheter med ett autonomt fält. Müller 2002, s.75.  
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”Att besitta ett rikt mått av kulturellt kapital innebär inte minst att vara välinformerad.” skriver 

Broady och syftar på att det ökar möjligheterna till en privilegierad framtid, men information kan 

vara viktig på flera sätt inom ett fält. 49F49F49F

50 I Information och nätverkslogik. Tre fältexempel lyfter Müller 

fram information som en oerhört viktig tillgång för diplomater och åsyftar då information som 

var politiskt, ekonomiskt, militärt eller diplomatiskt betydelsefull för ett land, och som tidigare 

nämnts anser Scott att informationssamlandet var den enda plikt diplomater hade på 1700-talet.50F50F50F

51 

I denna uppsats ses ovan nämnda information främst som politiskt kapital, vilket gav diplomaten 

möjlighet att förändra landets position på fältet, men för att agera rätt i vardagen var det också 

viktigt med praktisk platsspecifik information. Från 1753 gick det att förbereda diplomater för 

uppdrag i Orienten genom en orientskola i Wien, men då Sverige inte verkar ha använt sig av den 

möjligheten måste andra strategier ha bedömts vara likvärdiga eller bättre. 51F51F51F

52 Hur legationens 

kommunikation med osmanska myndigheter, betydelsefulla personer, och andra länders 

representanter hanterades påverkade också möjligheten att samla information. 

Beskickningarna i staden hade mycket olika utgångsläge och även om sultanen fastställde 

rangordningen konkurrerade man ständigt inom fältet, främst med mer jämbördiga nationer. 

Stormakternas ambassadörer innehade som regel elitpositionerna. Frankrike sågs som den 

främsta nationen under hela undersökningsperioden, men att vara stormaktsrepresentant gav 

ingen garanti för en elitposition. Österrike rankades trots sin storlek som jämbördig med länder 

som representerades av envoyéer, till exempel Sverige, eftersom landet inte hade en ambassadör 

på plats. Den mindre staten Venedig, en viktig handelsnation i Konstantinopel, hade dock en 

ambassadör i staden. Efter ambassadörer kom envoyéer och sist i rangordningen stod lägre 

rankade diplomater som residenter och charge d’affaires. Det främsta rangordningskriteriet vid 

det osmanska hovet var diplomatens titel, men landets storlek och styrka, liksom ministerns mer 

personliga tillgångar hade betydelse. Liksom i Paris var adelskap och rikedom av stor vikt, men 

här hade också civilstånd betydelse. 

1.8 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att belysa hur diplomatins praktiker såg ut och fungerade på en ort 

som religiöst, kulturellt och språkligt stod långt ifrån Sverige, men som ändå sågs som 

utrikespolitiskt viktig. Avsikten är också att förklara praktikernas betydelse och vilka resultat de 

ledde till. Genom att analysera diplomatins praktiker utifrån Bourdieus tankar om fält och 

kapitalutbyte kan en mer komplex syn på 1700-talets diplomati presenteras. Då Bourdieus 

begrepp tidigare främst använts för att studera hur eliter kunnat behålla sin position intresserar 

                                                 
50 Broady 1991, s. 174f 
51 Müller 2002, s. 75. 
52 Scott 2006, s. 129f. 



13 

uppsatsen sig istället för att finna det symboliska kapitalet, och undersöka hur detta kunde 

omvandlas till politiskt kapital, det vill säga politiskt inflytande i Konstantinopel. För att bedriva 

en framgångsrik diplomati strävade de svenska diplomaterna efter att nå en så hög position som 

möjligt inom fältet av två orsaker. Dels strävade man efter att utöva påverkan på den osmanska 

regeringens politik, och dels strävade man efter att vinna inflytande på bekostnad av övriga stater 

som var representerade i staden. 

Uppsatsen ger nya bidrag till forskning som använder sig av Bourdieus begrepp då den belyser 

hur en grupp som stod längre ner i hierarkin navigerade inom ett fält för att nå framgångar.  Då 

jag delar Wolffs uppfattning att legationen var detsamma som människorna som företrädde den, 

så blir beskickningschefens symboliska och politiska kapital i denna uppsats samma sak som 

legationens symboliska och politiska kapital. En utgångspunkt är att Sveriges främste företrädare 

på orten drog nytta av det symboliska kapital som övrig legationspersonal bidrog med och därför 

inkluderas alla personer som var knutna till legationen i undersökningen, och deras handlingar 

förklaras utifrån den kulturella kontext de utfördes i. Vid legationen fanns en sekreterare som var 

en diplomat av lägre rang. Han skötte vissa ärenden och kunde tjänstgöra som charge d’affaires 

och till Konstantinopel, skickades också en legationspredikant. Envoyén, men också sekreteraren, 

anställde en stab av servicepersonal av vilka vissa utförde representativa uppgifter. Andra 

svenskar som vistades i svenska palatset räknades också till legationen.52F52F52F

53  

De frågor undersökningen avser att besvara är följande: 

 Var skedde diplomatin, vilka utförde den och på vilka sätt utfördes den? 

 Vilka av legationens tillgångar var betydelsefulla för en framgångsrik diplomati? Varför 

var de värdefulla och hur användes de? 

 Vilka förändringar skedde över tid och varför skedde de? 

1.9 Metod och disposition 

I denna uppsats används ett mikrohistoriskt perspektiv. Dels ger det en ingång till förståelse för 

hur det diplomatiska fältet i Konstantinopel fungerade, och dels ger det möjlighet att upptäcka 

flera vägar till en framgångsrik diplomati, än dem forskning hittills presenterat. Det har förts en 

diskussion om vad mikrohistoria egentligen är och då det mikrohistoriska perspektivet haft svårt 

att etablera sig i Sverige väljer jag att citera Anna Götlind och Helena Kåks beskrivning av vad 

som avses med mikrohistoriskt perspektiv. I Mikrohistoria. En introduktion för uppsatsskrivande 

studenter skriver de att mikrohistoria är ”ett perspektiv som innebär att vi försöker komma 

historiens många vanliga människor nära, alla dem som genom sina liv och sina handlingar har 

                                                 
53 Jägerskiöld 1957, s. 27f; Wolff 2005, s. 88, s. 117. 
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skapat historien.”. 53F53F53F

54 Precis som med andra sätt att se på historia finns både fördelar och 

nackdelar med ett mikrohistoriskt synsätt. Den viktigaste fördelen för denna studie är att 

människorna ges agens och kliver ut det historiska kollektivet.54F54F54F

55  Mikrohistorikern, Giovanni 

Levis har skrivit att ’all social actions is seen to be the result of an individual’s constant 

negotiation, manipulation, choices and decisions in the face of a normative reality which, though 

pervasive, nevertheless offers many possibilities for personal interpretations and freedoms’. 55F55F55F

56 

Även om det diplomatiska fältets aktörers handlande reglerades av den kulturella kontext de 

verkade i, så hade de agens och agerade troligen så att det gynnade både dem själva och landet de 

företrädde. 

Nutida forskning om vardagsliv intresserar sig lika mycket för vanor och rutiner, som för 

individuella val och beslut. Det är genom dem som människor bearbetar händelse och vänjer sig 

vid förändringar, och även om inte alla, som Fernand Braudel skriver att ’I think mankind is 

more than waist deep in daily routine.’ och att rutinerna så att säga fattar besluten åt oss, finns ett 

intresse för studier av vanor, rutiner och nya stadier i livscykeln. 56F56F56F

57 Ágnes Heller ser hemmet som 

centrum för vardagslivet. Här bearbetas och sållas information, upplevelse och skvaller och 

mycket som sker bakom stängda dörrar har betydelse för hur de boende upplever världen 

utanför. 57F57F57F

58 Forskning har visat att en stor del av 1700-talets diplomati bestod av rutinärenden och 

representation varför vardagliga handlingarna och rutiner är betydelsefulla i denna studie. 

Legationshusets betydelse för representation har lyfts fram i Wolffs studie, och kommer här att 

undersökas vidare. 58F58F58F

59 

En fördel som ofta nämns är att det mikrohistoriska synsättet får forskaren att komma nära 

personerna i källorna, vilket ger förståelse för dåtida människors situation och agerande, vilket 

passar denna studie. Samtidigt framförs kritik mot att det kan vara svårt att distansera sig från 

personerna i källorna. När forskaren upplever sig känna dem tolkas ibland dåtida människors 

agerande utifrån dagens referensram, vilket jag måste beakta. En annan svårighet är möjligheten 

att generalisera då en begränsad händelse, plats eller grupp människor stått i centrum och det inte 

alltid är möjligt att avgöra om detta var en isolerad företeelse eller något allmängiltigt.59F59F59F

60  

Undersökningens första del beskriver den politiska kontext som diplomaterna verkade i. I 

denna del presenteras de viktigaste osmanska makthavarna och deras roller, en mer utförlig bild 

av huvudstaden och dess människor, liksom en redogörelse för de diplomatiska förutsättningar 

som fanns på platsen. 

                                                 
54 Götlind & Kåks 2014, s. 21 – 27.  
55 Götlind & Kåks 2010, s. 22f. 
56 Brewer 2010, s. 96. 
57 Hudson 2010, s. 377. 
58 Hudson 2010, s. 378. 
59 Wolff 2005, s. 131f. 
60 Brewer 2010, s. 89f, s. 99. 
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Undersökningen kategorier är hämtade från Bourdieus teoribildning men för att diplomatins 

komplexitet på platsen ska framträda analyseras källmaterialet på tre olika sätt. Den första 

analysen utgår från ett rumsligt perspektiv och visar var i staden diplomati skedde. Syftet är att 

finna det symboliska kapitalet som användes på olika platser där diplomativerksamhet utövades 

och se om, och i så fall hur, detta kunde omvandlas till politiskt kapital. Studien undersöker 

legationens verksamhet på Konstantinopels gator, hos de osmanska tjänstemännen och i det egna 

och andra europeiska palats och sommarhus.  

I det andra perspektivet synliggörs det symboliska kapitalet som den svenska legationen 

förfogade över. Då tidigare forskning visat att ekonomiska tillgångar var viktiga för diplomater 

kommer jag att kartlägga den svenska legationens ekonomiska tillgångar för att se hur dessa 

värderades och användes, och eventuellt kunde omvandlas till politiskt kapital. Här undersöks 

framför allt det som signalerade status i de vardagliga situationerna, som boendet, uppvaktningen 

och konsumtionen. På samma sätt försöker jag ringa in den svenska legationens kulturella kapital 

och riktar då fokus mot titlar, användbar kunskap och förmåga till att komma över viktig 

information  

I det tredje sociala perspektivet, granskas den svenska legationens nätverk. Tanken är att finna 

de kontakter i Konstantinopel som var användbara i det politiska spelet och som kunde påverka 

den svenska legationens position på fältet. Här undersöks diplomaternas nätverk inom den egna 

legationen, den lutherska församlingen, kontakter med andra européer, andra minoriteter, den 

turkiska befolkningen och osmanska tjänstemän.  

I uppsatsens sista del kommer jag att diskutera de förändringar som framträder i källmaterialet 

och vad de kan ha berott på.  

1.10 Fyra män och deras texter 

Svårigheten med att hitta källor som ger relevant information om det diplomatiska livet hos den 

svenska legationen i Konstantinopel har styrt valet av källmaterial till denna uppsats. Depescher 

och rådsprotokoll har valts bort då de ger information om beslut och viktiga händelser, men inte 

så mycket om diplomatins vardag. Korrespondens mellan Konstantinopel och Stockholm har jag 

också valt bort då tidens korrespondens ofta skrevs på franska och jag på ett tidigt stadium fann 

andra texter som berättar mer om vardagen.  Källmaterialet utgörs därför av fyra mäns mycket 

olika texter, som alla ursprungligen skrevs under 1700-talet medan männen levde i Osmanska 

riket. Texterna är författade vid olika tidpunkter, då de inte befann sig i Konstantinopel samtidigt, 

och täcker tillsammans upp en fjärdedel av århundradet. Flera av männens vistelser sammanföll 

med tidpunkter då förhållandet mellan Sverige och Osmanska riket var särskilt betydelsefulla.   
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Sven Agrells pappa var kyrkoherde och efter studier i Lund arbetade Agrell som fältpräst i 

Karl XII:s armé. 60F60F60 F

61 Han lyckades fly till Bender sommaren 1709, men skickades snart av kungen 

till Konstantinopel för att tjänstgöra som andre legationspredikant vid den nyupprättade svenska 

legationen. Tillsammans med förste legationspredikant Mikael Eneman startade han den första 

lutherska församlingen i staden. I uppdraget låg att sörja för alla lutheraner oavsett nationalitet, 

samt att söka upp slavar från dåvarande svenska områden, som tillfångatagits av ryssar och sålts 

vidare till Konstantinopel. 61F61F61F

62 I sin dagbok noterade Agrell allt från vilka som tog nattvard till hur 

stadens människor levde sina liv. Agrell dog i Osmanska riket och på något sätt kom dagboken 

till Sverige, och hamnade slutligen i Riksarkivet. I faksimil, som del fem i Karolinska krigare berättar, 

publicerades den av August Quennerstedt ungefär 200 år efter författarens död, under namnet 

Sven Agrells dagbok 1707 – 1713.62F62F62F

63 Dagboken på 368 sidor innehåller också kapitlet Om Sultans Håf 

där Agrell redogjorde för det osmanska hovet och rikets främsta ämbetsmän. I uppsatsen har 

1988 års tryckta utgåva använts.  

Efter studier i både Lund och Uppsala tjänstgjorde Georg Wilhelm Silleen som extra ordinarie 

kanslist i kanslikollegium innan han utsågs till legationssekreterare i Konstantinopel, och tjänade 

sedan där under hela 1750-talet. 63F63F63F

64 I Riksarkivet finns hans brev- och minnesböcker för åren 1750 

- 1754, och i denna studie har minnesböckerna från oktober 1750 till och med juni 1751 använts. 

De består av 66 sidor i A3-format. Texterna har aldrig publicerats och har endast använts i 

forskning ett fåtal gånger. De ger värdefull information då han skrev mycket om hur makt och 

status demonstrerades i det diplomatiska livet, till exempel vilka diplomater som besökt varandra, 

hur de var klädda och vad man bjöd på. När Sillén skickades på ett uppdrag till Sverige passade 

han på att gifta sig, och en son föddes under tjänstgöringstiden, men jag har inte funnit några 

anteckningar om att hans fru vistades i Konstantinopel. Han adlades senare af Sillén. I uppsatsen 

omnämns han Sillén eftersom släkten blev känd under det namnet.64F64F64F

65 

Jonas Jacob Björnståhl är den enda kändisen i sällskapet. Trots enkla förhållanden studerade 

han i Uppsala och reste sedan ut i Europa som informator till bröderna Rudbeck. Han träffade 

lärda män, besökte omtalade platser och universitet och var redan under sitt liv en känd 

reseskildrare vars brev publiceras på svenska, tyska, engelska och franska.65F65F65F

66 På grund av goda 

kunskaper i österländska språk sände Gustav III honom och Mattias Norberg på en vetenskaplig 

resa i Orienten. Björnståhl anlände till Konstantinopel sommaren 1776 och väntade på Norberg i 

nästan tre år innan han begav sig till dagens Grekland för att studera äldre skrifter och avled där 

                                                 
61 Agrell 1988, Quennerstedts förord, s. XII, Westrins förord, s. 7; Sven Agrell, 
http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5605, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Boéthius.), hämtad 2015-04-03. 
62 Staf 1977, s. 12. 
63 Agrell 1988, Quennerstedts förord, s. II; Dagboken har troligen tillhört Carl Lagergren och genom Götiska 
förbundet hamnat hos Kongl. Vitterhets-, Historie- och Antiqvitetsakademien.  
64 http://www.adelsvapen.com/genealogi/Af_Sill%C3%A9n_nr_2001, hämtad 2015-04-04. 
65 http://www.adelsvapen.com/genealogi/Af_Sill%C3%A9n_nr_2001, hämtad 2015-08-02. 
66 Till exempel i Tidningar om lärda saker, Alm. Tidningarne, Samlaren, Briefe auf seinen ausländischen Reisen. 

http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5605
http://www.adelsvapen.com/genealogi/Af_Sill%C3%A9n_nr_2001
http://www.adelsvapen.com/genealogi/Af_Sill%C3%A9n_nr_2001
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innan Norberg kom fram. Breven från Konstantinopel publicerades först efter hans död i Resa till 

Frankrike, Italien, Sweitz, Tyskland, Holland, Ängland, Turkiet och Grekland. Förläggaren Gjörwell gav 

ut den sex band långa reseskildringen på svenska under åren 1780 – 1784. Intresse för Björnståhl 

måste ha varit stort även utanför Sveriges gränser eftersom verket översattes till tyska och 

holländska, och från den tyska översättningen till italienska under åren 1777- 1787. 66F66F66F

67   I uppsatsen 

har främst del tre och del fem använts. Del tre, på 368 sidor, innehåller 15 brev som Björnståhl 

skrev från Osmanska riket och del fem som består av 293 sidor, innehåller både Björnståhls 

resedagbok på 158 sidor, och tio brev skrivna till Gjörwell av hans tänkta resekamrat Norberg. 67F67F67F

68  

Pehr Olof von Asp var adlig, hade studerat vid Uppsala universitet, och hade också många 

utrikespolitiska meriter i bagaget när han anlände till Konstantinopel år 1791 för att leda den 

svenska legationen. Bland annat hade han tjänstgjort som sekreterare eller charge d’affaires vid de 

svenska legationerna i London, Haag och Paris och varit en av Gustav III:s närmaste män. När 

han hamnade i onåd sändes han till denna avlägsna beskickning, men stannade bara några år 

eftersom han år 1796 förflyttades till London. 68F68F68F

69 Vid Uppsala Universitetsbibliotek förvaras en del 

av de texter von Asp författade under sin tid som minister i Konstantinopel, många på franska. 

Till denna uppsats används de flesta texter i arkivet som är skrivna på svenska, förutom brev 

eftersom jag tvingades begränsa omfånget och de flesta brev ändå var författade på franska. 

Sammanlagt är det cirka 200 sidor, de flesta i A3-format. De som bidragit med mest information 

är hans beskrivning av Osmanska riket, en instruktion till nästa minister och texter som redogör 

för olika typer av utgifter vid den svenska legationen. Även hans tryckta reseskildring Resa i 

Levanten 1796 har använts.  

1.11 Källkritisk diskussion 

Det finns flera problem med uppsatsens källor, som att när von Asp anlände till Konstantinopel 

hade det förflutit nittio år sedan Agrell skrev sin dagbok. Förutsättningarna för svenskarnas 

handlingsutrymme borde ha förändrats under tidsperioden, men när det bara finns texter från en 

författare från varje period kan det vara svårt utan att se vad som är riktiga förändringar, och vad 

som är personliga antaganden. Luckorna till trots, kan tidsspannet också vara en fördel då 

Sveriges politiska ställningstaganden och relation till Osmanska riket vid olika tillfällen avspeglas i 

texterna. Det ger också möjlighet att se på diplomati över en tid och inte bara vid ett tillfälle. Man 

måste ändå beakta att alla skribenter inte var lika insatta i det politiska arbetet på grund av att de 

                                                 
67 Björnståhl 1780 – 1784, del 1, Gjörwells förord, s. 4-8; Christensson 2001, s. 114-118; Jacob Jonas Björnståhl, 
http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18347, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2015-04-03. 
68 Björnståhl 1780 – 1784, del 1, Gjörwells förord s. 4-8; Björnståhl 1780 – 1784, del 5, innehållsförteckningen. 
69 Pehr Olof Asp, von, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18884, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik 
Naumann.), hämtad 2015-04-04. 

http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18884
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hade olika yrken, vilket också styrde vad de visste och vad de valde att berätta. Trots att alla fyras 

uppdrag skulle gynna Sverige så såg de ganska olika ut då svenska kungar, och framför allt Karl 

XII och Gustav III, försökte närma sig Osmanska riket på flera sätt. Studien hade underlättats 

om det funnits flera källor från samma tid och från personer med samma yrke.  

I The Cambridge Introduction to Travel Writing har Tim Youngs beskrivit några svårigheter med att 

använda reseberättelser som källa. Författaren, som både har rollen som journalist i händelsernas 

centrum, och som författare med uppdrag att berätta något spännande, tar sig ofta friheten att 

skriva utifrån sitt eget perspektiv. Det författaren anser ha berättarvärde sätts i fokus och annat 

hoppas över, vilket även borde överensstämma med innehåll i dagböcker. Om lång tid förflutit 

mellan händelsen och nedtecknandet är det också vanligt att författaren förflyttar platser, datum 

eller personer för att de minns fel, eller avsiktligt för att förbättra berättelsen. 69F69F69F

70 Detta problem 

borde dock vara mindre i dagböcker. 

Björnståhls reseskildring är typisk för reseberättargenren då den innehöll både underhållning 

och information om en plats som upplevts av författaren själv. Den var skriven utifrån en bildad 

kosmopolits perspektiv, vilket han försökte visa genom att rätta de osanningar han ansåg att 

andra mer slarviga resenärer farit med. 70F70F70 F

71 Det mest problematiska med hans text är ändå att den 

var skriven för att publiceras, men inte var färdig och redigerad då han dog. Gjörwell skrev i 

förordet till del ett att han givit Carl Petter Blomberg i uppdrag att skriva ett sammandrag av 

Björnståhls resejournaler från resan från Schweiz fram till dödsdagen. I sjätte delens förord kan 

man läsa att nästan hälften av reseskildringen ”flutit utur Hr Kyrkoherden Blombergs penna” och 

vi kan därför anta att del fyra till sex redigerats ganska mycket och dessutom översatts från 

franska till svenska. 71F71F71F

72 Blomberg tjänstgjorde som legationspredikant i Konstantinopel och han 

och Björnståhl hade blivit nära vänner under Björnståhls vistelse i staden. Även om Gjörwell 

intygade att Blombergs goda kunskaper om förhållandena i Osmanska riket skulle göra läsaren 

nöjd, så kan vi inte veta vilka ändringar eller feltolkningar som gjorts av honom eller Gjörwell. 

Eftersom denna undersökning fokuserar på praktiker och deras bakomliggande betydelse och i 

inte på författarens uppfattning i olika frågor så går texten ändå att använda. 

Det finns ett liknande problem med Agrells dagbok. Även om den är en faksimilutgåva så vet 

vi inte om någon gjort ändringar i texten innan den lämnades till Riksarkivet. Quennerstedt skrev 

i bokens förord att flera saker skrivits till på pärmen. Det står ”Från Göthiska förbundet” och 

”Kongl. Vitterhets,- Historie- och Antiqvitetsakademien”. Någon har också skrivit Carl 

Lagergren på frampärmens insida och försett dagboken med titeln ”Dagbok för Maj månad 1707 

till mars 1713 af Sven Agrell Bataillonspredikant vid Cronobergs Reg. Samt sedermera 2:dre 

                                                 
70 Young 2013, s. 150 - 155. 
71 Christensson 2001, s. 119 – 125.  
72 Björnståhl 1780 – 1784, del 1,Gjörwells förord, s. 6 – 8, del 6, Gjörwells förord; Christensson 2001, s. 117. 
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Legationspredikant i Constantinopel”. 72F72F72F

73 Förutom detta verkar dock Quennerstedt och Westrin, 

som skrivit det andra förordet, säkra på att det var Agrell som skrev fram till dagbokens sista 

mening ”Här blef H:r Mag. Dööd” som skrivits med en annan handstil. 73F73F73F

74   

Vi kan inte heller veta något om avsikten med Agrells och Silléns dagboksskrivande eftersom 

de inte själva skrev något om syftet. Förde de anteckningar för att senare kunna publicera något, 

var det ett tidsfördriv eller stöd för minnet? Forskare har inte intresserat sig för Silléns avsikter, 

men enligt Quennerstedt var Agrells dagbok en renskrift av anteckningar, och Westrin anser att 

de tjänat som underlag för brev han skrivit till sin morbror Samuel Ausén som var tillförordnad 

rikshistoriograf och sände Agrell en mängd brev med frågor om Osmanska riket. Då det i 

dagboken tydligt framgår när Agrell svarar på morbroderns frågor är Westrins tolkning trolig 74F74F74F

75  

Ett annat problem med texterna är användningen av förkortningar, datum och ord som inte 

används i dag. Framför allt Silléns anteckningar är ibland svårtolkade, med liten text, många 

förkortningar och avsaknad av diakritiska tecken. Vid citat av honom har jag ofta valt att skriva ut 

hela ord istället för förkortningar, och att lägga till diakritiska tecken för att underlätta för läsaren. 

Agrell, men även de andra författarna, uttryckte sig ofta med för mig ålderdomliga ord och därför 

har en menings betydelse ibland varit svår att tolka. Hans variationsrika stavning kan också vålla 

problem då det är svårt att veta om han avser samma person eller ämbete, och bara stavar dem 

annorlunda. Alla författarna stavar dessutom de osmanska tjänstemännens titlar på sitt eget sätt. 

Även de europeiska diplomaternas många titlar kan förvirra läsaren, framför allt eftersom ett 

lands representant inte alltid hade samma titel under hela århundradet. 

Mer praktiska svårigheter finns också. Några av von Asps texter är svåra att referera till då de 

inte är numrerade. Jag har då refererat till det sidnummer som sidan borde haft om första sidan i 

texten varit sida ett. Detta medför främst problem då texterna är långa, som Asps berättelse om 

Osmanska riket. Sillén daterar sina texter med både nya och gamla kalendern, vilket gör att 

hänvisningen ser konstig ut då jag följt hans system. Vidare finns räkenskapsanteckningar av olika 

sort för enstaka år, främst från von Asps tid, vilket gör det svårt att göra jämförelser över tid och 

att dra slutsatser om hur ett genomsnittsår såg ut när de övriga männen bevistade 

Konstantinopel. Olika sorters valutor anges dessutom, vilket gör det svårt att bestämma och 

jämföra kostnader.  

 

                                                 
73 Agrell 1988, Quennerstedts förord, s. II. 
74 Agrell 1988, s. 340f. 
75 Agrell 1988, Quennerstedts förord, s. III, s. XII, Westrins förord, s. 8f; Se till exempel s. 188. 
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2. Politiska förutsättningar i Konstantinopel 

2.1 Sultanen, storvisiren och andra osmanska makthavare 

På 1700-talet var Osmanska riket mycket större än dagens Turkiet. Inom rikets gränser låg större 

delen av Medelhavet, Norra Afrika, en stor del av östra Europa och stora områden i Asien. 

Dagens Istanbul var huvudstad och därifrån styrdes riket, men det fanns också mer eller mindre 

självstyrande områden i Östeuropa och Nordafrika. Den osmanska regeringen, som kallades 

Höga porten eller bara Porten, hade sitt säte i Seraljen där sultanen också bodde med sitt hushåll 

på flera tusen personer. 75F75F75F

76 Sultanen var en politisk och en religiös ledare på samma gång och 

mycket symbolism var förknippad med hans båda roller. Handlingar som att bygga vackra 

moskéer i Konstantinopel och att beskydda pilgrimsfärden till Mecka gav dynastin ett religiöst 

skimmer, samtidigt som bilden av sultanen som en mäktig krigare hölls vid liv genom ceremonier 

och festivaler.76F76F76F

77 Då sultanens uppgifter främst var symboliska sköttes det dagliga, mer praktiska 

regerandet av storvisiren. Att han hade stor makt framgår av Agrells beskrivning. 

Ty han har inte med een Rijksens syssla att giöra, utan alt beror och hänger af honom och han 

sedan af Sultanen. I fält befaller han öf:r krijgshären; de högste tiensterne i Rijket besätter han; 

förnämste domstohlen är hoos honom; utlagor skrifwer han ut, sampt beställer om inkomsterne 

och utgifterne. Alla Rijksens handlingar med utländska Potentater och deras Ministrer afgiör han 

sammaledes; att han måste sörja före och beställa om alla regeringens hufwudsaker, doch med 

Sultanens samtycke, såledz, att han sedan måste giöra honom besked därom, och där saker så 

fodrar går det ut under Sultans hand och nampn. 77F77F77 F

78  

Den som främst skötte kontakterna med de främmande sändebuden var alltså storvisiren och 

hans högra hand i utrikesfrågor, Reis Effendi. Storvisiren hade inte tid att träffa diplomaterna 

särskilt ofta så kontakten dem emellan sköttes av deras dragomaner, och av Reis Effendi.  

Under första hälften av uppsatsens undersökningsperiod, fram till år 1757, hade storvisiren 

svårt att hävda sig och makten låg då främst hos inflytelserika personer inom sultanens hushåll, 

som hos eunucken som styrde över sultanens harem, eller hos sultanmödrar. De skapade egna 

nätverk och var allierade med mäktiga religiösa ledare och ledaren för janitsjarerna, och kunde 

därför ofta stoppa storvisirens beslut. 78F78F78F

79 Enligt äldre svensk forskning försökte Karl XII utnyttja 

detta och använda olika kontakter vid hovet. 79F79F79F

80 Religiösa ledare samlade också stor personlig makt 

och var både delaktiga och offer i maktstrider. När en mufti avsattes beskrev Agrell hans roll. 

                                                 
76 Mansel 1995, s. 71f; http://runeberg.org/nfca/0769.html hämtad 2014-10-01. 
77 Faroqhi 1994, s. 610 – 612, s. 619; Mansel 1995, s. 28f, s. 41 – 44. 
78 Agrell 1988, s. 357. 
79 McGowan 1994, s. 640; Tezcan 2010, s 94 – 96, s. 193. 
80 Rosén 1952, s. 121f.  
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Mufti är den öf:rsta prästen uti heela turkiska rijket, som och uti werdzliga beställningarna har 

mycket att säga, emedan hwarken med krijgh eller fredh någon tingh begynnes, som han icke 

rådfrågas uti om dhet med dheras lagh kommer öf:rens eller ej. Och alltså måste dhen som wijd 

turkiska hofwet något will uträtta besynnerligen hafwa honom till wänn [- - -].80F80F80F

81 

Också i slutet av århundradet hade religiösa ledare stor makt över folket, vilket von Asp 

kommenterade så här: ”Deras Imam, hwilken på en gång är deras Kyrkoherde och i wissa fall 

deras häradshöfding på Landet och qwartersdomare i Staden, sätter menigheten i rörelse efter 

behag så wida han wet skaffa sig personligt förtroende.” 81F81F81F

82  

Maktförskjutningen var ett resultat av politiska förändringar och maktkamper mellan grupper 

eller personer under tidigare århundraden, vilka Baki Tezcan beskriver i The Second Ottoman 

Empire. Political and Social Transformation in the Early Modern World. Sultaner hade då medvetet 

försökt förflytta makten från lokala ledare i provinserna till sina egna lojala slavar i Seraljen och 

till religiösa ledare. I det osmanska samhället hade titlar som regel inte gått i arv men ekonomiska 

och sociala förändringar ledde till att fler turkar fick ett större inflytande i samhället, och under 

1700-talet tillsattes höga politiska tjänster allt oftare med turkar som arbetat sig upp eller ärvde 

ämbetet, istället för med slavar som fostrats till sina uppgifter inom Seraljen.82F82F82F

83  

Janitsjarerna blev också allt fler och gruppens inflytande förändrades och växte. Janitsjarerna, 

som var en egen klass i det osmanska samhället, var vakter och soldater, men de skötte också 

andra uppgifter. Istanbuls 40 000 janitsjarer ansvarade för stadens brandförsvar, och allt fler blev 

under 1700-talet involverade i handel. Enligt von Asp hade ovanligt många bränder härjat under 

de första åren på 1790-talet eftersom människor på så sätt visade sitt missnöje med de styrande 

och tände på för att tjäna släckpengar. Utan pengar hjälpte inte janitsjarerna till, och då tvingades 

Storvisiren kasta ut mynt. 83F83F83F

84 Tidigare bestod klassen främst av östeuropéer eftersom kristna 

undersåtar betalade devşirme, vilket innebar att de lämnade barn till sultanen som konverterade 

till islam och växte upp i Seraljen för att tjäna honom. Många av pojkarna blev janitsjarer och de 

mest begåvade avancerade till höga poster i det Osmanska riket. Devşirme förbjöds i början av 

1700-talet, men långt innan dess hade allt fler turkar blivit janitsjarer. Många mutade sig in för att 

lättare kunna bedriva handel då janitsjarerna hade vissa privilegier och lättare kunde låna 

pengar.84F84F84F

85  

                                                 
81 Agrell 1988, s. 123. 
82 UUB, F812d, Berättelse om det hufwudsakeliga som innom politiska Kretsen sig tilldragit wid Othomanniska 
Porten, under P: O: v: Asps Beskickningstid i Constantinopel, med anmärkningar rörande denne Stat, jämte 
anförande af hwarjehanda di omständigheter whilka det funnits nödigt att widröra för att framställa det ena och det 
andra uti ett någorlunda fullständigt sammanhang, s. 51. 
83 Tezcan 2010, s. 10, s. 90 – 96, s. 193 – 195. 
84 UUB, F812d, Berättelse om, s. 25f. 
85 McGowan 1994, s. 704; Mansel 1995, s. 16 – 18; Tezcan 2010, s. 179, s. 205 – 212.  
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2.2 Konstantinopel, en europeisk huvudstad i Orienten 

Huvudstaden, som av svenskarna kallades Konstantinopel, bestod av de tre delarna İstanbul, Pera 

och Üsküdar. 85F85F85F

86 Det var rikets största stad, en plats där människor från en stor del av världen 

möttes och varor från Europa, Asien och Afrika bytte ägare. Björnståhl ansåg att staden med 

rätta kunde kallas Babels torn då han trodde att där talades fler språk än på någon annan plats på 

jorden. 86F86F86F

87 Inflyttningen från landsbygden och andra delar av riket var stor så trots katastrofer som 

bränder, jordbävningar och årliga utbrott av pest var befolkningsstorleken relativt stabil på 

ungefär 600 000 invånare. Nästan 60 procent var muslimer och resterande invånare var kristna 

och judar.87F87F87F

88 Det rådde religionsfrihet och människor med olika ursprung och religion tillhörde 

samma skrån och arbetade sida vid sida, men bodde i sina egna kvarter. Franker, som européerna 

kallades, bosatte sig därför i stadsdelen Pera, dagens Beyoğlu.88F88F88F

89 I början av 1700-talet uppskattade 

en jesuitmunk antalet européer i Pera i till 3000 stycken, och dessutom fanns det tusentals galär- 

och hushållsslavar av europeiskt ursprung i staden. 89F89F89F

90  

Pera beboddes inte bara av diplomater och deras hushåll utan andra européer sökte sig också 

till Konstantinopel för att bedriva handel eller söka arbete. Enligt von Asp var det ”alltid Tyskar, 

än mera fransmän, men i synnerhet Italienare” och Agrells anteckningar om vilka som deltog i 

nattvarden visar både att den lutherska församlingen främst bestod av tyskar och att det vimlade 

av olika nationaliteter i staden. 90F90F90F

91 Även om osmanska myndigheter eftersträvade att muslimer 

bodde åtskilda från kristna och judar såg verkligheten annorlunda ut och ekonomiska villkor 

styrde också var människor bodde. Befolkningen i Pera var enligt Björnståhl blandad då många 

greker och turkar också bodde där, och hos varje europeisk minister fanns minst fyra janitsjarer. 91F91F91F

92  

Osmanska riket förde inte samma merkantilistiska politik som många andra europeiska länder. 

Stater som ville etablera handel i Levanten förhandlade fram kapitulationer med Porten, vilka 

också reglerade andra villkor för nationens medlemmar som vistades i riket. I det svenska 

handelstraktatet stadgades bland annat att svenskar skulle få de privilegier som andra europeiska 

nationers undersåtar fått när det gällde handel och religionsfrihet. 92F92F92F

93 Handeln med vissa varor och 

med utlandet sköttes ofta av europeiska handelsbolag och rikets minoriteter, medan turkiska 

köpmän främst sysslade den större inhemska handeln. Varor från olika delar av riket, men också 

                                                 
86 Agrell 1988, s. 57f, s. 337; Turkar, judar och greker kallade staden Stambul eller Istanbul i dagligt tal och skrift och 
sultaner hade omväxlande låtit prägla mynt med namnen Constantinija och Istambul, Björnståhl 1780 – 1784, del 3, 
s. 53; McGowan 1994, s. 704. 
87 Björnståhl 1780 – 1784, del 3, s. 216. 
88 Björnståhl 1780 – 1784, del 3, s. 108 – 111; McGowan, 1994, s. 651f; Mansel 1995, s. 48. 
89 Agrell 1988, s. 58; Faroqhi 1994, s. 580f; Mansel 1995, s. 9. 
90 McGowan 1994, s. 652. 
91 UUB, F812d, Berättelse om, s. 40; Se till exempel Agrell 1988, s. 91, s. 158f, s. 198, s. 278. 
92 Björnståhl 1780 – 1784, del 3, s. 86; Faroqhi 1994, s. 580f; McGowan 1994, s. 704.  
93 Staf 1977, s. 10f; Theolin 2000, s. 55; Eliasson 2004, s. 18, Quataert 2005, s.78f. 
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slavar, pilgrimer och soldater, fraktades ofta med utländska skepp mellan Medelhavets hamnar, 

och även om få svenska skepp seglade ända till Konstantinopel var Sverige aktiv i denna 

transithandel. 93F93F93F

94 Von Asp berättade att det var fördelaktigt för utlänningar att bedriva handel i 

Levanten och att de lockades dit genom lägre tullavgifter än vad Portens undersåtar betalade. 

Som regel lämnades de i fred men det var inte alltid de var framgångsrika. Ibland var 

konkurrensen från redan etablerade turkiska handelsmän för svår. 94F94 F94F

95 Björnståhl berättade också att 

alla européer måste leva under en ministers beskydd, och då kunde leva både säkert och fritt, och 

bedriva handel och hantverk. Enligt honom var ”[- - -] ingen Nation, tolerantare än den Turkiske 

Nationen.”.95F95F95F

96  

Handelsmän från Genua, Florens och Venedig hade varit på plats sedan 1400-talet och 

Konstantinopels lingua franca var en sorts pidgin italienska som talades av franker, greker och 

armenier och vissa turkar. 96F96F96F

97 Även om flest handelskepp kom från Venedig eller Ragusa, var 

Frankrike den största europeiska aktören i Levanthandeln. På 1720-talet hade Frankrike tagit den 

ledande positionen från Storbritannien, och dominerade under resten av århundradet. 97F97F97F

98 Det 

största hotet mot den osmanska handeln kom oftast inte från Europa utan från Indien. Den 

indiska textilindustrin var en svår konkurrent då de indiska arbetarnas löner var mycket låga och 

varorna, tack vare välutvecklade transportsystem, nådde ut hela Osmanska riket. 98F98F98F

99 

2.3 Diplomater i Konstantinopel 

När en enhetlig diplomatisk kår uppstod i Europa skapades också diplomatsamhällen. Alla 

länders diplomater bodde som regel i en särskild del av staden där de verkade, och kåren hölls 

ihop av en gemensam kultur, delade intressen och privilegier.99F99F99F

100 I Konstantinopel fanns de 

europeiska stormakterna representerade, liksom handelsnationer som den holländska republiken 

och Venedig, men också andra rangens stater som Sverige och Danmark. Tillfälliga europeiska 

och asiatiska beskickningar var vanliga. Varken Persien eller Mogulriket, de största muslimska 

rikena, hade till exempel fasta representanter, men den persiska härskaren skickade hela 18 

delegationer mellan åren 1700 - 1774.  Muslimska härskares representanter kombinerade ofta sin 

visit i Konstantinopel med en pilgrimsfärd till Mecka. 100F100F100F

101 Den första franska ambassaden 

etablerades år 1535 och på grund av nära samarbete mellan länderna hade franske ambassadören 

                                                 
94 McGowan 1994, s. 724; Müller 2004, s. 50; Kämpe 2014, s. 5 – 7; Östlund 2014, s. 227 – 240. 
95 RA, Turcica, vol. 102, 1751, maj 9.20; UUB, F812d, Berättelse om, s. 29f; Quataert 2005, s. 79. 
96 Björnståhl 1780 – 1784, del 3, s. 84f. 
97 UUB, F728, von Asp, Till Kgl. Sec och Charge d’aff Netzel, ark 2; Mansel 1995, s. 13 – 15; Scott 2006, s. 123. 
98 UUB, F812d, Berättelse om, s. 39f; McGowan 1994, s. 728. 
99 Faroqhi 1994, s. 476. 
100 Scott 2006, s. 123 – 125, Scott 2007, s. 59f. 
101 Mansel 1995, s. 189f; Quataert 2005, s. 88. 
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en särställning bland övriga europeiska diplomater, som varade till 1798 då Napoleon invaderade 

Egypten.101F101F101F

102  

Precis som i andra europeiska huvudstäders diplomatsamhällen fanns det privilegier och 

uppförandekoder för ministrarna i Konstantinopel. Hovet skilde sig dock på flera sätt från de 

andra europeiska hoven. Ett exempel var immunitet för diplomater. Även om det var praxis vid 

andra hov så gällde det inte här, och det hände att diplomater spärrades in i fängelset De sju tornen 

om osämja uppstod mellan Osmanska riket och diplomatens land. När Osmanska riket 

förklarade Ryssland krig år 1710 drabbade detta öde den ryske ambassadören och en fransk 

diplomat inspärrades så sent som år 1798. 102F102F102F

103 Ryssland och Österrike, som ofta motarbetade 

osmanska intressen, hade ändå fasta beskickningar i staden. Trots bristen på immunitet sågs 

diplomater som sultanens gäster och fick dagligt understöd och bjöds in till olika ceremonier. På 

samma sätt var osmanska delegater gäster till monarken de besökte. Mustafa Aga och Said 

Muhammed Effendi var svenske kungens gäster vid sina besök i Stockholm år 1729 och 1733.103F103F103F

104  

Sultanens uppvaktning såg också annorlunda ut än andra furstars. Den sköttes av slavar, 

medan vanligtvis adeln stod för uppvaktningen vid andra hov, där fursten kunde använda alla 

dagens ritualer för att visa sitt gillande och ogillande, rangordna och ge favörer och adeln måste 

ständigt bevaka sin position. 104F104F104F

105 Det fanns dock andra sätt för sultanen att visa sitt gillande eller 

missnöje till exempel genom sitt understöd (taïn), vilket vanligtvis reglerades efter diplomatens 

rang, då ambassadörer fick störst underhåll. Det kunde dock vara rikligare när de båda länderna 

stod på god fot med varandra, eller dras in när diplomatens land gjorde något som gick emot 

sultanens vilja. Detta fick ministrarna Carleson och Höpken erfara då Sverige inte bistod 

Osmanska riket i kriget mot Ryssland i slutet av 1730-talet.105F105F105F

106 Understödet var säkert ett 

välkommet bidrag till diplomatens representation, men rätten till taïn skapade också osäkerhet 

och osämja mellan diplomater. Den var en tydlig markör från sultanens sida som visade landets 

position inom det diplomatiska fältet.  

Under Silléns tjänstgöring utkämpades en positionsstrid mellan Sveriges envoyé Gustaf 

Celsing och Österrikes diplomat Penkler och en av tvisterna gällde Penklers rang och den taïn 

han fått. Enligt Sillén vägrade Celsing att gå på audiens hos den nya Capitan Bassan, en osmansk 

tjänsteman, förrän Porten lämnat besked angående Penklers taïn och rang. ”Såsom Resident hade 

han, lika som Ryske Residenten, af Porten 5 piastrar tayn om dagen. Då han för nogre år sedan 

vid tillfälle af en särskild commission fick Internuncicaracteren nöt han 120 piastrar om 

                                                 
102 Björnståhl 1780 – 1784, del 3, s. 170; McGowan 1994, s. 644; Mansel 1995, s. 191; Scott 2006, s. 292f. 
103 Agrell 1988, s. 181; Scott 2006, s. 34, s. 123. 
104 Olán 1921, s. 26 – 28 ; Mansel 1995, s. 191; Quataert 2005, s. 80. 
105 Elias 1983, s. 84 – 88. 
106 Forssell 1935, s. 316; Johansson 1968, s. 12f. 
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dagen.”106F106F106F

107 Penkler hade sedan fortsatt att hävda internunties rang i fyra år och därmed, enligt 

Sillén bestulit Porten på taïn och åtnjutit samma privilegier som en extraordinarie envoyé, vilket 

han inte haft rätt till. 107F107F107F

108 Det fanns en mängd diplomatiska titlar och titeln extraordinarie envoyé 

värderades ofta lika som envoyé men periodvis högre. 108F108F108F

109  Det största problemet för Celsing var 

förmodligen att han ansåg att Penkler på detta sätt felaktigt hamnat över honom i rang, vilket 

givit Penklers legation en starkare position på det diplomatiska fältet på bekostnad av den 

svenska.  

Det osmanska hovet var det dyraste i Europa och diplomaterna förväntades leva som prinsar, 

vilket gjorde det svårt för ministrar utan stora förmögenheter att klara representationen utan att 

dra på sig skulder. Enligt Philip Mansel, författare till Constantinople. City of the World’s Desire 1453 – 

1924 var den främsta anledningen till de utländska diplomaternas praktfulla livsstil att både 

sultanen och regenterna beskickningarna företrädde då gavs en möjlighet att demonstrera sin 

makt och rikedom för folket i staden.109F109F109F

110 En diplomat som inte följde traditionen vanhedrade 

alltså både sultanen och regenten han representerade. Sveriges envoyé fick ett fast traktamente, 

där staten och Konvojkommissariatet bidrog med hälften var. Envoyén betalade överskjutande 

utgifter själv, men kunde i efterskott ansöka om ersättning för så kallade extra utgifter. 110F110F 110F

111 

Svenskarna i undersökningen uttryckte ofta sitt ogillade över det ständiga utbytet av gåvor och 

överräckandet av slantar till betjänter och budbärare. De fördömde också andras alltför påkostade 

uppvaktning eller hus.111F111F111F

112 Inställningen kan ha berott på fostran i luthersk anda, men var troligen 

också ett försvar av både legationens och personens eget mer sparsamma beteende, vilket 

berodde på knappa resurser. 

Osmanska tjänstemän hade också svårt att på låga löner klara sin representation. Enligt von 

Asp var ”ämbetsmännerna underkastade mångfaldiga öfverflöds utgifter, hörande till Orientaliska 

lefnads sättet och till förbindelsen att göra föräringar, hwilka alltid kåsta mera uti inköp än de båta 

den som får dem.”. 112F112F112F

113  

Pengar var dock inte den enda svårigheten för diplomater. Hovet var mycket ceremoniellt och 

diplomater rangordnades strikt hierarkiskt, både efter diplomatisk rang och efter landets status. 

Att vara gift och adlig var också en merit och de flesta svenska ministrar var varken adliga eller 

gifta. Sverige var dessutom ett mindre land, och även om en envoyé tillhörde den diplomatiska 

eliten stod han alltid under en ambassadör i rang. Rangordningen signalerades ständigt och 

reglerade vardagslivet och handlingsutrymmet genom att bestämma över saker som 

                                                 
107 RA, Turcica, vol. 102, 1750, nov. 18.29; Diakritiska tecken har lagts till och förkortningen för piastrar skrivits ut. 
108 RA, Turcica, vol. 102, 1750, nov. 18.29. 
109 Forssell 1935, s. 317. 
110 Mansel 1995, s. 79. 
111 Forssell 1935, s. 318 - 323; Kårberg 2003, s. 75, s. 82; Scott 2006, s. 123 – 125; Scott 2007, s. 59f. 
112 Se t ex UUB, F812d, Berättelse om, s. 31; Agrell 1988, s. 283. 
113 UUB, F812d, Berättelse om, s. 53. 
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uppvaktningens storlek, antalet janitsjarer som arbetade för diplomaten, vilka statusmarkörer han 

kunde skylta med, vilka han umgicks med och hur han placerades vid bordet. 113F113F113F

114  

Enligt hovets sed fick inte diplomater framföra ärenden till sultanen, storvisiren eller turkiska 

tjänstemän själva, utan de företräddes alltid av dragomaner, vilka i källorna ofta benämndes 

tolkar. Dragomanerna var en slags tolk och budbärare som arbetade för en diplomat eller för 

Porten. De tolkade, översatte dokument och förde budskap dem emellan.114F114F114F

115 Enligt Björnståhl 

reste dragomanerna till Reis Effendi eller Portens dragoman så fort deras minister beordrade dem 

och de kom tillbaka med svar en till två gånger i veckan och von Asp berättade att hans förste 

dragoman hade som vana att resa till Porten varje dag. 115F115F115F

116 Sultanens dragomaner var alltid greker 

och de kunde belönas, men också råka illa ut. Både Sillén och Björnståhl berättade om 

dragomaner som fängslats och avrättats på grund av maktkamper, men Björnståhl deltog också i 

en ceremoni i Seraljen då en före detta dragoman utsågs till vojvod, furste av Moldavien.116F116F116F

117  

Då platsen som Portens dragoman var eftertraktad bland de mäktiga grekiska familjerna så 

tillsatte Porten ofta platsen med någon som skulle belönas, och därför kunde deras skicklighet 

variera. Sillén beklagade sig när Portens dragoman fängslades och ersattes med en ny år 1751. 

”Han är helt ung ock oförfaren, ock som han icke heller anger tillräckel. styrka i Turkiskan ock 

ännu mindre i de främande språken så har man gifit honom 2 Assistenter hvilka äro lika 

oskickelige [- - - ]”.117F117F117F

118 Då Sillén genom mutor fått den tidigare dragomanen att arbeta för svenska 

intressen var han säkert inte helt opartisk i sin beskrivning.118F118F118F

119 Von Asp hyllade däremot Portens 

förste dragoman som var verksam på hans tid.  

 [- - -] men en igenom skicklighet och pålitlighet uti en ämbetsbefattning som är den att wara 

Portens wärkeliga understats secreterare för utrikes ärenderne i synnerhet wunna agtning, ger 

honom en inflytelse af sådan beskaffenhet, att han bör nämnas ibland dem som mycket wärka på 

besluten.119 F119F119F

120 

Ministrarnas dragomaner var greker, armenier eller judar. Ofta arbetade medlemmar i samma 

släkt som dragomaner vid en beskickning i flera generationer. Den svenska legationen hade som 

regel tre dragomaner av olika rang.120F120F120F

121 Envoyéns möjligheter att föra en resultatrik diplomati var 

beroende av dragomanernas lojalitet, kunskaper och skicklighet. Diplomatin mellan europeiska 

diplomater och Porten fördes främst genom skrivelser och alla dessa inlagor skrevs på turkiska 

och ministern stämplade sedan sitt sigill på dokumentet för att signera. Enligt von Asp hade 

förste dragomanen vid flera beskickningar också hand om sigillet, vilket han avrådde kommande 

                                                 
114 UUB, F728, von Asp, Till Kgl., ark 1 - 4; Karlsson 2001, s. 27; Kårberg 2003, s. 82; Scott 2006, s. 124f. 
115 Theolin 2000, s. 77 – 80. 
116 UUB, F728, von Asp, Till Kgl., ark 1; Björnståhl 1780 – 1784, del 3, s. 87. 
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118 RA, Turcica, vol. 102, 1751, juni, 22.3. 
119 RA, Turcica, vol. 102, 1751, juni 7.18. 
120 UUB, F812d, Berättelse om, s. 20. 
121 UUB, F728, von Asp, Till Kgl. ark 3; Theolin 2000, s. 77 – 80. 
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minister från att ta efter. 121F121F121F

122 Dragomanerna var enligt Björnståhl dåligt betalda, de var inte 

edsvurna men stod i beroendeställning och deras skicklighet varierade.  De flesta europeiska 

stater försökte utbilda kommande lojala och skickliga dragomaner genom att hålla språkgossar, så 

kallade jeune de langue, vid sina beskickningar. De undervisades i språk och Osmanska rikets 

seder samt dess styrelseskick.122F122F122F

123 Duktiga och pålitliga dragomaner steg ofta i grad. Sillén skrev om 

en fransk språkgosse som vid hans vistelse tjänstgjort som dragoman vid den svenska legationen 

och som tack för sina insatser utnämndes till svensk dragoman honorarius, och två svenska 

dragomaner har till och med utnämnts till svenska ministrar. Ignatius Mouradgea d’Ohsson, som 

också adlades, efterträdde von Asp 1795, och Antoine Testa tjänstgjorde som charge d’affaires 

åren 1831 – 1838 och 1839 -  1858. 123F123F123F

124 

2.4 Stadens gränser och möjligheter 

Av källorna framgår det att svenskarnas liv främst levdes i Pera, eller under sommarmånaderna i 

lanthus i Belgrad eller Tharapia.124F124F124F

125 I texterna har författarna noterat när de lämnade stadsdelen till 

exempel för att besöka och utforska platser eller för att handla och ingen nämner några problem 

med att förflytta sig i staden, men det fanns ändå vissa begränsningar. De hade alltid sällskap av 

minst en janitsjar och kunde som kristna inte besöka alla platser, som vissa moskéer och 

bibliotek.125F125F125F

126 Enligt Baki Tezcan var det i första hand religion som markerade tillhörighet i 

Osmanska riket. Samhörigheten mellan muslimer stärktes enligt Baki, under 1700-talet då 

inflytelserika muslimer ersatte slavar och utlänningar på höga poster och icke-muslimer allt mer 

sågs som andra rangens medborgare.126F126F126F

127 Detta avspeglas på ett sätt i källmaterialet, då svenskar 

hade många kontakter med inflytelserika renegater, kristna som konverterat till islam, i början av 

1700-talet, medan inga nämndes i slutet.  

Bernt Brendemoen som studerat nordiska resenärer i Osmanska riket har funnit att det fanns 

vissa platser och attraktioner som alla europeiska resenärer måste ha sett med egna ögon, som 

dervischernas ceremoni och sultanens ritt till moskén för fredagsbönen. 127F127F127F

128  Detsamma verkar 

gälla för diplomater och präster också, då alla män i denna uppsats har använt mycket tid till att 

uppleva olika religiösa högtider och till att göra utflykter i och utanför staden. De beskrev i stort 

sett samma platser och upplevelser och blev vänligt bemötta nästan överallt. Von Asp rådde 

också nästa minister att passa på att se så mycket som möjligt, och upplyste om hur man tog sig 

                                                 
122 UUB, F728, von Asp, Till Kgl., ark 1. 
123 Björnståhl 1780 – 1784, del 3, s. 51, s. 216. 
124 RA, Turcica, vol. 102, 1751, maj, 31.11; Theolin 2000, s. 77 – 80, s. 196 – 199, s. 203f. 
125 Björnståhl 1780 – 1784, del 3, s. 86. 
126 Björnståhl 1780- 1784, del 3, s. 39. 
127 Tezcan 2010, s. 235 – 237. 
128 Brendemoen 2007, s. 97 – 100. 
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fram med båt. För att lättare kunna besöka alla vackra platser i omgivningarna rådde han honom 

att skaffa tre hästar. En häst till sig själv, en till janitsjaren och den sista till betjänten. 128F128F128F

129  

Att ha janitsjarer som följeslagare verkar ha varit självklart för männen och förmodligen var 

deras uppgift både att skydda svenskarna och att hålla dem under uppsikt. Agrell kände sig otrygg 

utan dem eftersom han var rädd för levantiner 129F129F129F

130. Han beskrev levantiner som människor av olika 

ursprung, med en majoritet renegater. De uppehöll sig i Konstantinopel och mördade och 

plundrade både på kringliggande vatten och i staden, och han noterade flera gånger i dagboken 

hur människor han känt till attackerats på gatan eller i hemmet, och enligt Agrell lyckades 

myndigheterna nästan aldrig finna de skyldiga.130F130F130F

131 Sillén, som inte heller uppskattade levantinerna, 

skrev att människorna i staden fruktade dessa människor som levde utanför lagens ramar och att 

”främande dem räkna för en av landsplågorne härsteds”. 131F131F131F

132 Björnståhl och von Asp nämnde inte 

levantiner så staden var kanske säkrare under slutet av 1700-talet än tidigare. Levantinerna kan 

dock ha varit samma grupp av människor som Von Asp benämnde som stråtrövare. Dessa 

försökte sko sig på andras olycka när bränder härjade i staden, precis som Agrell anklagat 

levantinerna från att göra. Enligt von Asp var det dock säkert att vistas i staden då det, förutom 

under Ramadan och Bayram, festen som följde på Ramadan, fanns vakter alla nätter och stadens 

lilla polisinrättning ”[- - -] äro till räckeliga medel att bewara en större säkerhet än den finnes i 

någon annan hufwudstad.” 132F132F132F

133 Särskilda kvarter för alla säsongsarbetande ungkarlar som flockades 

i staden, låstes dessutom om nätterna för att öka säkerheten för andra invånare. 133F133F133F

134 

Ibland vandrade svenskarna i staden förklädda för att inte väcka uppmärksamhet. När Agrell 

och några andra svenskar upplevde Bayramsfirandet hindrades de från att komma in i Hagia Sofia 

eftersom de bar västerländska kläder. Agrell skrev dock att han skulle kunnat besöka moskén 

genom att muta sig in, eller förklä sig i turkisk eller grekisk klädedräkt. 134F134F134F

135 Restriktionerna verkade 

ha varit mindre strikta i slutet av 1700-talet då von Asp inte behövde förklä sig för att besöka för 

européer stängda moskéer. Han skrev att europeiska sändebud ofta bad om att få gå in i moskéer 

innan de skulle resa hem och Portens förman beviljade då deras önskan och visade moskén, 

varvid von Asp följde med. 135F135F135F

136 Det kan också ha handlat om att von Asp som adlig hade fler 

förmåner och ett annat kontaktnät, men då jag inte finner bevis för detta i källorna, men däremot 

kan avläsa en större öppenhet mot européer, så verkar detta mer troligt. 

                                                 
129 UUB, F728, von Asp, Till Kgl., ark 2.  
130 Kristna européer som fötts och vuxit upp i Levanten kallades levantiner; Fryksén 2015, s. 156. 
131 Agrell 1988, s. 288, s. 290, s. 326. 
132 RA, Turcica, vol. 102, 1751, feb. 28.11; Diakritiska tecken har lagts till. 
133 UUB, F812d, Berättelse om, s. 41; Agrell 1988, s. 326. 
134 McGowan 1994, s. 647. 
135 Agrell 1988, s. 74 – 76. 
136 UUB, F728, von Asp, Till Kgl., ark 2. 
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För Björnståhl var det inte bara viktigt att kunna röra sig överallt i staden. Han ville smälta in 

och för att inte avslöja att han var europé, så anlade han turkisk klädsel, och behöll bara uret, 

näsduken, och snusdosan. ”Se detta har jag nu gjort, för at i Turkarnes ögon synas mindre 

Barbar, och för at bättre kunna tränga mig fram til mitt föresatte mål, til kännedomen af deras 

bruk och seder.” 136F136F136F

137 Björnståhl nämnde ingen janitsjar vid sin sida när han rörde sig i staden, bara 

när han reste. Det behöver inte betyda att han inte hade en följeslagare, janitsjaren var kanske så 

självklar att han inte omnämndes. 

3. Rumslig analys 

3.1 Offentlig manifestation 

Européer kunde röra sig relativt obehindrat i staden och använde också offentliga platser till 

representation. I Stadens dignitärer. Den lokala elitens status- och maktmanifestation i Arboga 1650 – 1770 

visar Gudrun Andersson hur stadens elit använde Arbogas offentliga rum både till vardaglig 

representation och till extra högtidliga manifestationer. Precis som i Arboga nyttjade diplomater i 

Konstantinopel stadens gator för vardaglig representation, men hade inte möjlighet att använda 

offentliga byggnader som kyrkor eller rådhus på samma sätt som en lokal elit kunde göra i sin 

hemstad. 137F137F137F

138 Den vardagliga representationen skedde främst i Pera på eftermiddagar och kvällar då 

de europeiska diplomaterna avlade visiter hos varandra. Varje minister eskorterades mellan 

palatsen av personal från sina legationer, och då diplomatens rang avgjorde antalet vakter, lakejer 

och betjänter med brinnande facklor, framstod ambassadörerna nästan som kungar med sin stora 

uppvaktning.138F138F138F

139 Denna representation var ett enkelt sätt att visa sin ställning och position, men 

den var främst ett spel för den diplomatiska kåren och invånarna i Pera. 

Då diplomaterna färdades utanför Pera kunde representationen både vara enklare eller mycket 

pampig, helt beroende på ärende och situation. När Sillén i maj 1751 begav sig till Porten för att 

meddela att den svenska kungen avlidit hade han sällskap av en dragoman, en janitsjar och fyra 

drängar, alla klädda i svart. 139F139F139F

140 Vid detta tillfälle användes en värdig och enkel representation som 

troligen var passade med tanke på ärendet, och det fanns inte heller en tilltänkt publik att 

imponera på. Envoyé Ulrik Celsings procession till hans installationsaudiens hos storvisiren år 

1772 visar på motsatsen. Paraden till en audiens, och då främst hos sultanen eller storvisiren, var 

en extra högtidlig manifestation som beskådades av många människor och värderades av både 

osmanska myndigheter och övriga europeiska nationer. Celsing hade vistats mer än tio år i riket 

                                                 
137 Björnståhl 1780 – 1784, del 5, s. 59. 
138 Andersson 2009, s. 217 – 221. 
139 Mansel 1995, s. 195. 
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och genom de kunskaper och erfarenheter han skaffat sig, kunde hans habitus organisera en 

mäktig procession med de rätta statussymbolerna. Han åtföljdes av nästan 300 personer. 140F140F140F

141  

Audiensparader till andra osmanska tjänstemän var som regel pampiga men betydligt enklare 

än till en installationsaudiens. Agrell beskrev den svenske envoyén Neugebauers audiensparad till 

Tartar Cham, som var på besök i Konstantinopel. Audiensen var viktig då Tartar Cham var 

vänligt inställd till Sverige och Agrell skrev att Karl XII hoppades att Tartar Cham skulle kunna 

påverka sultanen att förklara krig mot Ryssland, vilket var ett mål för kungen. 141F141F141F

142  

Utur H:r Envojens pallaitz gick föran een Aga som altijd har wacht hoos H:r Envojen, sedan 2:ne 

stycken Siauser med 4 Ianitzarer effter sig, hwilka hade sina parade-mössor på hufwuden. Härpå 

folgde 18 stycken lähnlaqvejer uti röd grækisk habit /: dhesse stå hwar och een till tienst som will 

lega hwar karl för 1 RDl:r om dagen :/. Effter dhem kommo 12 stycken H:r Envojens egne 

laqvejer uti blått europeiskt liberij, dhesse som dhe förra gingo uti 2 linier, men emillan raderna af 

dhesse seenare gick först hofmästaren, sedan een tolck med 2:ne språk-gossar effter sigh. Härmed 

kom H:r Envojen sielf på een munderad turkisk häst, med 6 lehnlaqvejer omkring sigh. Äntligen 

sluto bägge secretairerna och iagh till foot. 142F142F142F

143 

I en text om Arbogaeliten A Mirror of Oneself. Possessions and the Manifestations of Status among a Local 

Swedish Elit, 1650 – 1770 skriver Andersson att både föremål och material i sig själva kunde vara 

statusmarkörer, och att kvantitet liksom kvalitet var viktigt vid manifesterandet av dem. 143F143F143F

144 Samma 

mönster kan ses i de offentliga paraderna i Konstantinopel. Agrell noterade antalet personer, 

deras klädsel och hästens utstyrsel eftersom detta hade en manifesterande funktion. Envoyéns 

betydelse framhävdes genom att han var den enda som red. I staden gav man uttryck för rikedom 

och hög social status genom att ha ett stort hushåll och att visa det. 144F144F144F

145 Den svenska legationen var 

liten jämfört med förmögna familjers uppvaktning och med andra länders beskickningar, så 

Neugebauer utökade paraden genom att hyra 24 lakejer. När Osmanska riket behövde visa styrka, 

och när Karl XII vistades i riket, var det troligen besvärande för Porten att Sverige, deras 

bundsförvant, hade en så liten legation på plats. Porten hjälpte då den svenska legationen att göra 

sin parad mäktigare genom att bidra med fler personer. Inför envoyé Funcks installationsaudiens 

hos sultanen hade Karl XII skickat en mängd svenska adelsmän som annars befann sig hos 

honom i Bender, men Porten utökade ändå antalet i processionen med Ciauser och betjänter.145F145F145F

146   

 Att antalet personer och statusmarkörer, liksom framhävandet av diplomaten, var det 

viktigaste i offentlig manifestation kan även ses i Silléns skildring av den franske ambassadörens 

procession till en audiens hos en nytillträdd osmansk tjänsteman år 1751.”Hans togande var 

sådant. 6 Janissarer, 8 Hejduckar, Hofhmästaren, 8 Kamartjänare, 16 fotdrängar, Stallmästaren, 

                                                 
141 Laine 2003, s. 114. 
142 Agrell 1988, s. 165f. 
143 Agrell 1988, s. 164; Agan och siauerna (ciauserna) tillhörde vaktstyrkan hos envoyén. Språkgossar vistades i 
Konstantinopel för att lära språk och fostras till diplomater. ;http://dictionary.reference.com/browse/chiaus, 
hämtad 2015-04-14. 
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145 Zilfi 2000, s. 294. 
146 Agrell 1988, s. 237f.  
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tolkar, han sielf i en portchaise, hans Secreterare ock hela Fr. nationen”, skrev Sillén och 

berättade vidare att stalldrängar dessutom lett fyra hästar vid handen, två med turkiska och två 

med franska sadlar.146F146F146F

147 Den franska ambassadören var den högst rankade ministern i staden och 

kunde visa sin position med imponerande statusmarkörer, som en portchaise och exklusiva 

sadlar. Då den franska nationen vid tillfället bestod av cirka 80 personer så borde nästan 130 

personer gått i processionen, vilket demonstrerade ambassadörens rikedom och makt. 147F147F147F

148  

Osmanska tjänstemän använde ofta stadens gator till offentlig representation. Processioner var 

vanliga och de europeiska ministrarna hade troligen anpassat sig och följde platsens praxis då 

deras parader följde samma mönster. Sultanen använde processioner regelbundet, som varje 

fredag då han red till moskén för fredagsbön, men också vid speciella tillfällen, exempelvis när 

han för sommaren lämnade staden och begav sig till något av sina sommarpalats. I processionen 

till moskén demonstrerade sultanen båda sina roller. Det stora antalet deltagare, symboler och 

statusmarkörer fick sultanen att framstå som en mäktig ledare och trons beskyddare på samma 

gång. Han kunde ledsagas av ett trettiotal chiauser, flera tusen janitsjarer, kavallerisoldater och 

palatsvakter, liksom 15 – 20 vackert utsmyckade hästar som leddes fram. Först i slutet av 

processionen red sultanen, precis som den svenske envoyén gjort. Hans betydelse markerades då 

ingen red i närheten av honom och viktiga ceremoniella föremål bars framför honom. 148F148F148F

149  

‘Near the Grand Turk himself no one rides but four grooms walking on either side of him [- - -]. 

Before him always go three pages, one carrying his bow and arrows, another sabre and the third a 

golden bottle of scented water to wash with at the door of the great mosque [- - -].’149F149F149F

150      

3.2 Representation hos osmanska tjänstemän  

Eftersom dragomaner skötte den dagliga kontakten mellan diplomater och osmanska tjänstemän 

var de direkta kontakterna främst visiter och publika audienser. De viktigaste och mest 

uppseendeväckande var audienser hos sultanen eftersom de var ovanliga, och många diplomater 

förevigade därför stunden med en audienstavla. 150F150F150F

151 Diplomater hade en audiens när de tillträdde 

sitt ämbete och det var ovanligt att någon mer beviljades. Audiensen var mycket ceremoniell och 

enligt Björnståhl, som deltog vid den brittiska envoyén Ainslies audiens, satt sultanen på en 

pärlbeströdd tron och talade inte direkt till Ainslie utan till storvisiren, som sedan genom Portens 

dragoman talade till Ainslie och översatte svaren. 151F151F151F

152 Installationsaudiensen hos storvisiren var lika 
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ceremoniell som den hos sultanen, men här deltog som regel både den avgående och den 

tillträdande diplomaten.152F152F152F

153  

Varje gång en ny osmansk tjänsteman av högre rang tillsattes hölls audienser för de europeiska 

sändebuden. Diplomaterna bjöds in i strikt rangordning vilket då visade hur stort politiskt kapital 

en legation besatt. Det var viktigt att komma så tidigt som möjligt och i källorna finns åtskilliga 

exempel på att en minister försökte frångå Portens ordning och hävda företräde framför andra 

högre rankade diplomater. Agrell berättade att Ryssland hösten 1710 försökt få den första 

audiensen när en ny storvisir tillsattes, genom att hävda att en expresskurir från tsaren just anlänt. 

Detta lyckades inte utan Portens ordning följdes, och då var alltid Frankrike först ut. 153F153 F153F

154 Några 

månader tidigare hade Österrikes diplomatiska representant misslyckats med att förhindra att han 

förflyttades neråt i hierarkin då han som resident hade lägre rang än landets tidigare sändebud.154F154F154F

155  

Dyrbara gåvor utväxlades vid audienser och dessa hade också ett symboliskt värde, som visade 

hur högt de både länderna värdesatte varandras vänskap. Diplomaterna bevakade varandras 

audienser och lade in sina egna tolkningar i allt som skedde vid tillfället, och sultanen ansågs till 

exempel visa landet sin uppskattning genom en extra fin gåva, eller genom en längre audiens. 155F155F155F

156 

När Ulric Celsing i början av 1770-talet ersatte sin bror som envoyé förärades han en sobelkantad 

kaftan vid sin audiens hos sultan Mustafa III. Det var en gåva som normalt sett inte gavs till 

envoyéer och det hade krävts stora diplomatiska ansträngningar från Sveriges sida för att Celsing 

skulle få detta symboliskt mycket viktiga plagg, vilket i sig gav mycket symboliskt kapital. Celsing, 

som tidigare tjänstgjort som sekreterare vid legationen, hade kunskap om platsen och värdefulla 

kontakter vilket säkert påverkade beslutet. Gåvan tolkades av samtiden, i alla fall av svenskar, 

som ett bevis på sultanens uppskattning av Sverige som bundsförvant. 156F156F156F

157 Samma tolkning gjordes 

då envoyé Neugebauer stannade längre än övriga diplomater hos en nytillträdd storvisir. 157F157F157F

158 

Vid audienser förväntades diplomaten överräcka gåvor till deltagande osmanska tjänstemän 

och betjänter, olika stora beroende på personens rang. Det fanns praxis för vilken sorts gåvor 

och till vilket värde som diplomaterna förväntades ge olika personer vid audienser. Enligt Agrell 

”Gaf H:r Envojen dhe wijd Stoora-Wizijrens anträdande wanliga præsenter, nembl. till Wizijren 

sielf 10 al:r guld broqvad, 10 al:r scharlaken och 5 al:r kläde [- - -]”. 158F158F158F

159 Vid audienser hos sultanen 

skulle också en gåva från diplomatens regent överlämnas och då svenska diplomater inte alltid 

förfogade över gåvor från kungen krävdes förmodligen flera kompensatoriska åtgärder för att 

förhindra att Sveriges politiska inflytande minskade. Vid den ovan nämnda audiensen saknade 
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Celsing till exempel en gåva från Gustav III, vilket sultanen säkerligen kände till då han beslutade 

att Celsing skulle få den sobelkantade kaftanen.159F159F159F

160 

Om Portens män byttes ut alltför ofta blev det besvärligt på flera sätt. Von Asp skrev att ”Wid 

alla dylika omwäxlingar af högre Ämbetsmän, förloras mycken tid med Ceremonie besök dem 

emellan”, eftersom både osmanska tjänstemän och euroepiska ministrar skulle avlägga sina visiter, 

men det största problemet var ändå ”de fläste nykomnes tafatthet” då många var oerfarna. 160F160F160F

161 

Kostnaden blev också kännbar då de svenska ministrarna själva betalade för gåvorna som 

utväxlades, men de kunde få viss ersättning i samband med installationsaudienserna som var 

dyrast. Von Asp ersattes med 4000 riksdaler Hamburger Banco för de extra utgifter han haft i 

samband med sina installationsaudienser hos sultanen och storvisiren. Med tanke på att hans 

årstraktamente på 6000 riksdaler Hamburger Banco skulle täcka alla årets utgifter var 4000 

mycket pengar.161F161F161F

162 Andra anställda kunde också få ersättning för kostsamma utgifter. I samband 

med att svenske kungen avled år 1751 ansökte de svenska dragomanerna, genom Sillén, om att få 

ersättning för de svarta sorgeklädnader de behövt skaffa. Sillén ansåg det rimligt ”[- - -] som den 

långa klädedrägten är mycket kostsam ock de nödsakade äro att hafa flere klädningar till ombyte 

allt efter årstiden ock som reglementet vid Porten påbjuder”.162F162F162F

163   

Även om audienser som regel sågs som ett tillfälle att manifestera sig på stadens gator och 

som ett tillfälle att knyta vänskapsband med en ny tjänsteman så hände det att svenska diplomater 

fann det mer fördelaktigt att undvika en audiens. Sillén skriver mycket om problematiken kring 

audienser och han verkar ha gjort audienser och visiter utan dåvarande envoyé Celsing. Som 

sekreterare var han diplomat av låg rang, och av källorna framstår dessa som hans plikt och inte 

som att han skickas dit av Celsing. Det kan hända att det var sekreterarens uppgift att avlägga 

visiter hos de tjänstemän som inte hade högsta rang eller så framhävde Sillén sin egen betydelse. I 

februari 1751 höll sig Sillén borta från artighetsvisiter hos den nya Capitan Pascha och till en 

pascha som skulle segla till Vita havet. Det fanns fler anledningar till besluten. Turordningen 

mellan den svenska envoyén och Österrikes internuncien Penkler var oklar och Sillén ville inte gå 

i dispyt med Penkler. Han ville också straffa Capitan Paschas dragoman och spara in de pengar 

audienserna skulle ha kostat. Dock var det riskabelt att dra sig undan visiten om han ville ha 

Capitan Paschas vänskap, och han var medveten om att det inte gick att göra så fler gånger.163F163F163F

164   

Vid undantagsfall kunde Porten gå med på privata audienser. När en ny regent tillträdde måste 

kapitulationerna som reglerade förhållandena mellan staten och Osmanska riket omförhandlas, 

                                                 
160 Laine 2003, 119. 
161 UUB, F812d, Berättelse om, s. 108. 
162 UUB, F728, von Asp, Liquide med Envoyén och Commendeuren Wälborne Herr P: O: von Asp, angående Dess 
Tractamente och Extra Utgifts Ärsättningar såsom Plenipotentiaire-Ministre vid Ottomanniske Porten, s. 5, s. 9. 
163 RA, Turcica vol. 102, 1751, maj 23.3; Diakritiska tecken har lagts till. 
164 RA, Turcica, vol. 102, 1751, feb. 22.5 ; Det framgår inte varför Sillén ville straffa dragomanen. 
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och med anledning av Adolf Fredriks trontillträde 1751 skulle den svenska legationen göra tre 

publika audienser, till sultanen, storvisiren och till Reis Effendi. Det var dock stor risk att Sverige 

genom publika audienser skulle förlora i politiskt anseende då Porten strax innan meddelat att 

den i fortsättningen bara delade ut sobelpälsar vid mycket speciella tillfällen, och att alla istället 

skulle föräras kaftaner som personer av lägre rang brukat få. Den svenska envoyén riskerade att 

vara den förste envoyén som fick en gåva av ett lägre ekonomiskt och symboliskt värde, vilket 

hade inneburit en stor prestigeförlust. Sillén använde därför alla sina kanaler för att få till en 

privat audiens istället De andra europeiska ministrarna bevakade ärendet så mycket prestige stod 

på spel. Ett problem var att tjänstemän också fick en kaftan vid varje audiens, och Portens 

dragoman skulle således gå miste om tre kaftaner om en privat audiens beviljades, vilket var 

mycket pengar. Enligt Agrell köpte judar ofta upp kaftaner från audienser och sålde dem tillbaka 

till Porten varvid både den som förärats kaftanen och de judiska köpmännen tjänade en slant på 

affären. 164F164F164F

165 Sillén mutade dragomanen och lyckades till slut få storvisiren att gå med på en privat 

audiens på sultanens sommarslott och på detta sätt klarade sig den svenska legationen ur knipan 

utan att förlora politiskt kapital.165F165F165F

166    

Silléns anteckningar visar att en privat audiens var ganska storslagen och på det nära band som 

fanns mellan Sverige och Frankrike i Konstantinopel. De förnämsta i den svenska delegationen 

kördes till sommarslottet i den franska ambassadörens båt, medan övriga tog plats i tre hyrbåtar. 

Väl framme tågade de på följande sätt.  

Först 4 Janissarer, så bägge Tollkarne, sedan Secret:n som bar fram för sig på handren de Kongl: 

brefen till Sultan ock Storviziren, de förra uti pungar af Gyllenduk det senare uti silferdukspung, 

derpå Env:n sjelf så Prest ock Doctor, Canzler ock Stallmästare, dernest Courieren uti sin hvita 

drägt med stöflar ock sporrar samt […], Hoffmätaren samt Kamartjenaren, derefter 4 st fotdrängar 

ock sist Portvaktaren, Doctorns ock Tollkarnes drängar. 166F166F166F

167 

Diplomater kunde också komma till Porten eller tjänstemän utan att vara inbjudna om ärenden 

brådskade. När Sillén någon vecka tidigare begett sig till Porten för att meddela att kungen dött 

hade han tagits emot på ett ceremoniellt, men betydligt enklare sätt. Vid alla visiter och audienser 

serverades kaffe och vid detta tillfälle hade han bjudits på kaffe tre gånger. Först fördes han av 

Portens dragoman till storvisiren där han serverades kaffe och sötsaker. Han släpptes sedan in till 

Reis Effendi och undfägnades där sötsaker, kaffe, sorbet, rökelse och rosenvatten för att slutligen 

dricka kaffe med Portens dragoman på hans rum. Vid sådana tillfällen överlämnades inga gåvor 

                                                 
165 RA, Turcica, vol. 102, 1751, april 22.3, juni 7.18;Agrell 1988, s. 261. 
166 RA, Turcica, vol. 102, 1751, juni 7.18. 
167 RA, Turcica, vol. 102, 1751, juni 6.17, juni 7.18; Diakritiska tecken har lagts till. 
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men visiten kostade ändå Sillén en rejäl slant då han förväntades ge en några mynt till varje 

betjänt som på något sätt gjorde sig nyttig.167F167F167F

168 

3.3 Osmanska tjänstemäns besök hos den svenska legationen 

De flesta direkta kontakter mellan svenska legationens representanter och turkiska tjänstemän 

ägde rum där tjänstemännen huserade, men ibland kom dragomaner eller tjänstemän med olika 

ärenden till svenska palatset.  Dessa togs emot efter rang då envoyén agerade värd för de främsta, 

medan personer av lägre rang och budbärare kunde tas emot av annan personal. Som regel bjöds 

alla på kaffe. Portens dragoman gjorde officiella besök och för dessa tillfällen måste envoyén 

köpa en turkisk sadel för att kunna ta emot honom på ett tillräckligt hedersamt sätt. Sadlarna var 

dyra och enligt von Asp kunde en nyinstallerad minister i början låna en från en annan legation 

utan att tappa ansiktet.168F168F168F

169 Så här berättade Sillén att det gick till när Portens dragoman kom till 

det svenska palatset för att leverera sorgebetygelser sedan den svenska kungen avlidit våren 1751. 

”Han blef fra stranden uphämtad med en på turkiska vell sadlad häst. Klockan rördes för honom 

i Palazet, ock blefe hans drängar med Caffe ock drickspengar undfägnade.”169F169F169F

170 

Under Karl XII:s tid i riket fick den svenska legationen ofta besök av olika tjänstemän. De 

kom för att meddela nyheter kring ekonomiska bidrag, kungens hemfärd, för att gratulera Sverige 

till framgångar i det fortfarande pågående nordiska kriget eller redogöra för hur sultanen ställde 

sig till krig mot Ryssland. 170F170F170F

171 Besök av tjänstemän verkar ha varit mer sällsynta senare under 

århundradet eller så var det endast Agrell som tyckte var viktigt att anteckna dessa, då Sillén och 

von Asp kanske fann det som en del av den vanliga diplomatin.  

3.4 Representation i de europeiska palatsen 

Både Agrells och Silléns dagböcker visar att den dagliga diplomatin främst utfördes i Pera, i 

beskickningarnas pampiga hus som kallades palats. Konstantinopel var annorlunda andra 

europeiska huvudstäder då det saknades offentliga lokaler att manifestera sig i, som teatersalonger 

och konsertlokaler. Nöjeslivet var dock lika intensivt som det Wolff beskriver i Paris med 

middagar, baler och andra tillställningar som avlöste varandra. Tillställningarna var inte bara nöje 

utan en del av den diplomatiska verksamheten, som erbjöd diplomaterna tillfälle att manifestera 

sig, samla information och knyta viktiga kontakter. På eftermiddagar och kvällar avlade 

ministrarna visiter hos varandra och det förekom ofta ceremoniella måltider då hela nationen, det 

                                                 
168 RA, Turcica, vol. 102, 1751, maj 22.2; Agrell 1988, s. 90. 
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vill säga diplomatfamiljen, andra nationsmedlemmar och viss personal, bjöds på middag hos en 

annan legation.171F171F171F

172 Ofta anslöt fler beskickningschefer och andra gäster senare. 172F172F172F

173 

Vid ceremoniella måltider demonstrerades rikedom och god smak och diplomaterna hade stor 

del anpassat sig till hur detta åskådliggjordes i rika och inflytelserika familjer i Konstantinopel. 

Det gällde både rätters kvalitet, kvantitet, komplexitet och ingredienser, liksom arrangerandet av 

dem. 173F173F173F

174 Silléns anteckningar om var han åt, vilka som deltog, hur många rätter som serverades 

och på hur många bord de var uppdukade hjälper oss att se hur denna diplomati såg ut och vilket 

symboliskt kapital som värderades högt vid dessa tillfällen. Så här skrev han den nionde 

december 1750. ”Ceremoniemåltid hos Engelske Ambassadeuren. Engelska Nationen der 

tillstädes. 2 Anrättningar mat utom desserten denne vid et särskildt bord i annat rum.”.174F174F174F

175 Många 

rätter visade rikedom och osmanska tjänstemän kunde bjuda på fler än trettio rätter, men det var i 

synnerhet desserterna som var statussymboler. De bestod ofta av frukt, kunde vara mycket dyra 

och framhävdes genom att de stod på ett eget bord, och ibland i ett annat rum än den övriga 

maten.175F175F175F

176  

Det var viktigt att bjuda igen så snabbt som möjligt och några veckor senare bjöd envoyén 

därför in den brittiska ambassadören och hela hans nation.176F176F176F

177 Vid tillställningar i det svenska 

palatset var betjänterna klädda i livré, andra svenskar drygade ut legationens representanter i 

staden. Enklare personal som tvätterskor eller bärare deltog inte vid mottagningar, men däremot 

inhyrd personal. 177F177F177F

178 Mottagandet av gästerna var mycket ceremoniellt och var i palatset, av vem, 

och hur de mottogs berodde på deras rang. Så här beskrev Sillén att det gick till.  

Vid desse Cerem. måltider emottogos Ambassadeurerna af Env:n sjelf, Prest, Secret:e, Tollkar uti 

förstugudörren, stigandes desse senare med Stallmästaren par steg utom dörren. Internuncien 

emottogos af lika samma personer uti förstugun, menn allenast nedan för trappan, utan att nogon 

geck mot honom. 178F178 F178F

179 

En klocka signalerade varje gästs rang genom antalet ringningar och då de ceremoniella rummen 

låg på andra våningen i palatsen så välkomnade diplomater av lägre rang ambassadörer nedanför 

trappan och ledsagade dem sedan dit igen när visiten avslutades. 179F179F179F

180  

Under årets varmaste månader flyttade de europeiska beskickningarna till sina lantställen 

utanför staden för att komma undan hettan, och pesten som grasserade varje sommar. I början av 

seklet var svenskarna ofta i en by som kallades Belgrad, där många av stadens invånare vistades 

under somrarna, men senare hade nästan alla legationerna sina sommarhus vid vattnet i Tharapia 

                                                 
172 Mansel 1995, s. 195. 
173 Se t ex RA, Turcica vol. 102, 1750, nov. 18.29, dec.9.20, dec 16.24, 1751, jan. 13.24. 
174 Artan 2000, s. 111, s. 116.. 
175 RA, Turcica vol. 102, 1750, dec. 9.20. 
176 Se t ex Agrell 1988, s. 107; RA, Turcica vol. 102, 1750, dec. 16.24, dec. 30.10; Björnståhl 1780 – 1784, del 3, s. 90. 
177 RA, Turcica vol. 102, 1751, jan. 20.31. 
178 RA, Turcica vol. 102, 1750, dec. 23.3; UUB, F728, von Asp, Till Kgl., ark 2f. 
179 RA, Turcica vol. 102, 1751, feb. 7.18; Diakritiska tecken har lagts till. 
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vid Bosporen. Det var bara Venedigs och Rysslands sommarresidens som låg längre upp mot 

Svarta havet. Svenskarna reste också till Prinsöarna, som låg strax utanför Konstantinopel. 180F180F180F

181 Rika 

grekiska familjer deltog i umgänget och Agrell beskrev förfärad över hur kvinnorna klädde sig 

och dansade när han och sekreterare Celsing besökte Prinsöarna i september 1711. 181F181F181F

182 

Livet vid sommarhusen och på Prinsöarna var mer avslappnat än i staden och sommar verkar 

ha varit en tillflyktsort undan ständigt pågående positionsstrider. Sillén beskrev flera gånger hur 

osämja mellan diplomater uppstått då någon vägrat att lämna Belgrad för att avlägga visiter hos 

någon annan diplomat och istället sänt sin stallmästare, med för litet följe. 182F182F182F

183 På landet höll man 

inte lika hårt på alla etikettregler och även när legationsrepresentanter kom inridandes direkt från 

landet till visiter i staden, tyckte Sillén att deras enklare klädsel kunde ursäktas. ”När i sådane 

ärender Stallmästrarne komma genast ifra landet inridandes, räknas ej, hvad kläder eller fölge de 

hafa, menn då de resa in i deras hus i staden ock då där komma till complementers afläggande, 

kräfes fulla ceremoniellen.” 183F183F183F

184  

Varje byte av en europeisk diplomat genomfördes installations- och avgångsaudienser hos alla 

andra europeiska beskickningar. I ett brev beskrev von Asp installationsvisiterna. 

’[- - -] sändes förste Drougeman eller någon af Tolkarne att efter rangordningen hos hwar och en 

anmäla den nye Ministerns ankomst. – Då skickas successive ifrån hvarje Beskickning en 

Drougeman att lyckönska den så nyss anlände. Sedan detta är förbi går den nykomne uti Cortège, 

bestående af Legations Secreteraren, all Beskickningens Drougemänner Legations Prästen, och på 

stället warande Landsmän, Håfmästaren samt ett af bruket föreskrefvet antal utklädda 

Kammartjänare och betjänter i Livrée, samt sist en Port Chaise, som vanligen ej nyttjas, buren af 

dertill utstofferade Bärare; alltsammans i Galla.  – Man går först till Franske Ambassadeuren; 

derefter hem tillbaka för att emottaga contra visite: – Sedermera till den Engelske; derpå hem i 

samma afsigt: – och på det sättet hela touren igenom.’ 184F184 F184F

185     

Vid kontravisiten tågade man på samma sätt och det var hedrande att bjuda tillbaka snabbt.  

’[- - -] Man emottages i Ceremonie, Kammartjänare och Livréer i galla, rummen fulla af de till den 

beskickningen hörande Personer, Secreterare, Drougemän och Baratairer. Då complimenteras, 

man talar om de respective Håfvens vänskap, reclamera förtrolighet och erbjuder sin tjänst på 

ömse sidor; caffé frambäres och drickes av bägge Diplomatiske personerne.’ 185F185 F185F

186 

När envoyé Neugebauer i maj 1711 ersattes av envoyé Funck ägnades de sista två veckorna innan 

avresan helt till avskedsvisiter, både hos osmanska tjänstemän och europeiska diplomater, och 

samtidigt påbörjade Funck sina installationsaudienser. Neugebauer klarade ofta av visiten vid en 

beskickning på förmiddagen, och bjöd tillbaka under eftermiddagen. 186F186F186F

187  
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Visiter skedde inte bara diplomater emellan, eller hos osmanska tjänstemän. Sillén berättade 

om andra sorters visiter som vittnar om ett större nätverk . På nyårsdagen 1751 fick den svenska 

envoyén exempelvis besök av en armenisk ärkebiskop, en biskop och sex präster som på deras 

patriarks vägnar ville önska envoyén ett gott nytt år. Visiter kunde också vara ett sätt att uppvakta 

och synliggöra lyckosamma händelser, som när fru Penkler nedkommit med en son och alla 

diplomaterna uppvaktade henne med lyckönskningar och gratulationer.187F187F187F

188  

Alla sociala tillställningar medförde tillfällen att skymfa andra nationer och framhäva den egna. 

Detta var en del av det diplomatiska spelet och ett sätt att samla symboliskt kapital på bekostnad 

av andra nationer, varför strider främst utkämpades mellan nationer som kämpade om samma 

position inom fältet. I början av 1750-talet verkar det holländska ambassadörsparet ha utmanat 

Frankrikes ledande position. Sillén skrev bland annat att den holländska ambassadrisen bjöd hem 

hustrun till den franske kanslern utan att också bjuda den högre rankade franska ambassadrisen, 

och vid ett annat tillfälle måste den franske ambassadören i Konstantinopel lösa en tvist som 

uppstått i Smyrna, dagens Izmir, då den holländska ambassadörens skepp inte flaggat på ett 

korrekt sätt mot Frankrike vid ankomsten till Smyrna. 188F188F188F

189  

Vid skymfningar gällde det att agera kraftfullt för att inte förlora i anseende. Agrell berättade 

att den franska ambassadören avslagit en rysk visit då den ryske diplomaten gått i fel turordning 

och besökt den brittiska först. 189F189F189 F

190 I samband med den svenske kungens död vägrade envoyén att 

ta emot för lågt rankade eller dåligt klädda gäster som skickades av diplomater, vilka föredrog att 

stanna på landet istället för att avlägga kondoleanser, vilket deras rang krävde att de gjorde. Den 

franske ambassadören ursäktades dock eftersom han hade sorg då hans dotter nyligen dött. 190F190F190F

191 

Det var inte bara diplomater som deltog i sällskapslivet. Familjemedlemmar, dragomaner och 

annan personal vid legationen, liksom greker och européer som bodde i Pera, medverkade ofta 

vid måltider och baler. Den 31 januari 1751 kommenterade Sillén att varken ambassadrisen eller 

barnen deltog i den ceremoniella måltiden hos den holländska ambassaden, då de var sjuka, och 

två veckor senare höll den svenska envoyén en bal där inga främmande ministrar deltog, bara 

kvinnor och män från Pera och Galata.191F191F191F

192 Det fanns också nöjesliv utanför legationerna som 

diplomater tog del av. Besök på kaffehus och bordeller var också en del av de upplevelser och 

sevärdheter som europeiska manliga resenärer skulle gjort innan de lämnade Konstantinopel. 

Den sexuella friheten för män var stor och det förekom att europeiska män, enligt mariage à la 

cabine, hyrde en grekisk kvinna för en månad. 192F192F192F

193  Det är troligt att männen vid svenska legationen 

tog del av detta nöjesliv, men då detta inte nämns i källorna kan jag inte veta säkert och inte heller 

avgöra om det påverkade männens status eller legationens symboliska eller politiska kapital.  
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3.5 Sammanfattande diskussion 

Som vi sett utförde diplomater offentlig representation på gator i staden både i processioner, och 

genom daglig manifestation av rang och position inom fältet när ministrarna på väg till visiter 

tågade mellan palatsen i Pera. Även om den dagliga manifestationen i första hand var ett spel för 

den diplomatiska kåren och invånare i Pera, var den ett viktigt sätt att visa sin betydelse, utmana 

andra och ompröva sin position. Extra högtidlig manifestation utfördes däremot inom ett större 

område, från diplomatens palats till Seraljen eller en osmansk tjänstemans residens. Denna 

representation var synlig för, och kunde värderas av, folket i staden, andra diplomater och 

osmanska tjänstemän. Det gällde därför att ta vara på de tillfällen då beskickningen tågade i en 

procession eftersom de var sällsynta, framför allt till audienser hos sultanen och storvisiren. Det 

symboliska kapitalet som användes vid offentlig representation var statusmarkörer som visade 

ekonomiskt välstånd, som sadlar och bärstolar, men det viktigaste verkar ha varit antalet personer 

som gick i processionen. Erfarenhet och kunskap om stadens kultur inverkade på förmågan att 

manifestera sig då Ulrik Celsing lyckades uppbåda nästan 300 personer till en procession medan 

andra svenska diplomater tågade med relativt små följen. 

Av källorna framgår det att publika audienser var synnerligen viktiga men också en källa till 

oro. De var kostsamma och det var inte säkert att diplomaten hade brukliga gåvor att överlämna 

från sin regent. Diplomaten riskerade att förlora politiskt kapital om han hamnade längre ner i 

turordningen än förväntat, eller om gåvan han fick inte motsvarade hans rang. Å andra sidan 

kunde en extra värdefull gåva eller en längre audiens tillföra politiskt kapital. Själva audiensen 

följde ceremoniella mönster och den enda möjlighet som diplomaten hade för att öka sitt 

politiska inflytande var gåvan och en imponerande procession. Svenska diplomater lyckades dock 

vid några tillfällen förhandla till sig fina gåvor eller en privat audiens vilket måste setts som en 

politisk framgång och bevis på att kontakter och kunskap kunde omvandlas till politiskt kapital. 

Representationen i de europeiska palatsen var mycket viktig och var en del av vardagen. Även 

om ceremoniella ritualer både signalerade rang och reglerade handlingsutrymmet vid måltider och 

visiter i palatsen hade diplomater ändå möjlighet att kringgå detta för att öka sitt politiska kapital 

på bekostnad av andra ministrars. Skymfningar och försök att stiga i position var en del av 

diplomatin, och bästa sätt att minska skadan var att försvara sin heder på ett kraftfullt sätt. 

Ministrarna var också fria att knyta eller upprätthålla andra viktiga relationer och besöktes av, 

eller ordnade bjudningar för personer som inte tillhörde den diplomatiska kåren.  
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4. Jakten på det symboliska kapitalet 

4.1 Det svenska palatset, en investering som gav mycket 

Precis som allt annat i Konstantinopel styrde diplomatens rang vad som var lämpligt för honom 

att äga och visa upp. Envoyé Celsing investerade över sin rang när han på 1750-talet köpte det 

svenska palatset, Sveriges äldsta statliga egendom utomlands. Det var ett av Peras största hus 

beläget på en höjd vid huvudgatan. Det hade uppförts i början av 1700-talet av Portens förste 

dragoman Alexandre Ghika som varit både inflytelserik och förmögen, men huset hade sedan 

tillhört en engelsman.193F193F193F

194 Utlänningar fick egentligen inte äga fastigheter, men undantag gjordes 

vanligtvis för de mäktigaste nationerna medan övriga hyrde. Vid Celsings husköp var det bara 

Frankrike, Nederländska republiken och Venedig, vilka alla hade ambassadörer i Konstantinopel, 

som ägde sina legationshus. Ryssland hade tidigare ägt ett palats med det hade brunnit ner. Att 

Celsing investerade i ett så stort hus signalerade för alla att Sverige ansåg sig vara en betydelsefull 

nation i Konstantinopel och hade Portens stöd. 194F194F194F

195  

Palatset var byggt som ett typiskt turkiskt hus och den representativa delen låg på andra 

våningen. Enligt Sillén fanns det många föreskrifter som reglerade husens utseende och vilka 

material som kunde användas, men Celsing renoverade och förändrade representationsrummen i 

en mer västerländsk stil. Huset användes på samma sätt som överklasshus i Europa då de rum 

som visades upp inreddes med statusmarkörer medan de övriga delarna av huset inreddes 

betydligt enklare.195F195F195F

196 Björnståhl noterade vilka övriga hus som stod på tomten och hörde till 

fastigheten. ”Utom denna Bygningen och Lusthuset äro där alla andra nödiga uthus: Kök, Stall, 

rum för Betjenterne, Trädgårdsmästare, Portvaktare, Janitscharer m.m.” och berättade att ”Alla 

rummen äro rikt meublerade, med Turkiske soffor & c.” men annars ger källorna få ledtrådar till 

hur palatset var möblerat och vilka föremål som fanns i rummen. 196F196F196F

197 Då både Gustaf och Ulrik 

Celsing fraktade mängder med orientaliska föremål till Sverige efter avslutad tjänstgöring i 

Konstantinopel, och använde dessa för att inreda en paradvåning i Stockholm, kan vi dra 

slutsatsen att Björnståhls iakttagelse var riktig, men det fanns också mer traditionella 

västerländska statusmarkörer i inredningen, som tre spegeltrymåer från Venedig. 197F197F197F

198 Möbleringen 

förändrades dessutom varje gång en ny beskickningschef tillträdde då möbler och annan 

inredning inte hörde till huset utan var personliga egendomar.  

                                                 
194 Johansson 1968, s. 17f, s. 27; Theolin 2000, s. 68f. 
195 Johansson 1968, s. 18; Theolin 2000, s. 69f; Kårberg 2003, s. 78f. 
196 RA, Turcica, vol. 102, 1750, okt. 3.14; Johansson 1968, s. 21 – 26; Mansel 1995, s. 21; Andersson 2006, s. 29. 
197 Björnståhl 1780 – 1784, del 3, s. 164. 
198 Celsing 1986, s. 88 – 90; Karlsson 2003, s. 63; Kåberg 2003, Svenska, s. 96 – 98; Kåberg 2003, Bröderna, s. 264 – 
266; Ådahl 2003, s. 20f; Bröderna Celsings föremål förvarades länge på Biby, den så kallade Bibysamlingen. Den 
såldes förra året och finns inte längre i Sverige. 
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Investeringen i det svenska palatset ökade den svenska legationens symboliska kapital rejält 

och medförde flera positiva effekter. Anderssons studier om Arbogaeliten har visat att i städer, 

där det inte var möjligt att manifestera sig genom att bygga stort, var placeringen av huset viktig. 

Det var lika viktigt för svenska diplomater i Paris att bosätta sig i rätt kvarter under sin vistelse i 

staden så de hyrde representationsvåningar i Parisförorten Faubourg Saint-Germain där det fanns 

våningar att hyra ut som symboliserade en adlig livsstil. 198F198F198F

199 Det svenska palatset låg på bästa 

möjliga plats för ett europeiskt legationshus, vid huvudgatan i Pera och dessutom närmare 

sultanens seralj än något annat palats. 199F199F199F

200 Husets placering gav det en särskild status då det stod på 

en höjd med en fantastisk utsikt över Bosporen från fönstren på andra våningen. På 1700-talet 

var landskapsmålningar och panoramor vanliga och det fanns en lång tradition av att avbilda 

Konstantinopel från olika platser, vilka var kända för sin vackra utsikt. I bröderna Celsings 

samling fanns två stora panoramor över staden, utförda från svenska palatsets västra hörnrum. 

Det finns minst fyra andra 1700-tals vyer som målats från det svenska palatset och då de äldsta 

målades innan Celsing köpte huset så var det förmodligen känt för sin vackra utsikt redan då. 

Panoramorna beställdes sannolikt när Ulric Celsing var envoyé för att framhäva platsens 

symboliska värde, då Björnståhl skrev att ”Uti Svenska Palatset var en skicklig Landskaps-Målare, 

som aftagit de fläste vackra utsigterna häromkring Constantinopel”. 200F200F200F

201  

Palatsets kapell medförde symboliskt kapital som gav svenske envoyén en särställning bland 

diplomaterna i staden. Celsing köpte palatset för pengar som samlats in genom kollekt i svenska 

riket, samt några tyska städer. Denna fond skulle ha använts till friköpande av slavar, samt till att 

bygga en kyrka i Konstantinopel, men då Kanslikollegium inte protesterade när Celsing skrev om 

sina planer på att använda pengarna till husköpet så genomförde han det. Han uppförde sedan ett 

kapell inuti palatset.201F201F201F

202 Palatset blev då en samlingsplats för stadens lutheraner, vilket underströk 

Sveriges ledande roll inom församlingen och envoyéns roll som trosförvanternas beskyddare.202F202F202F

203  

Palatsets storlek var betydelsefull då husets storlek avspeglade hur stort hushållet var. Rika och 

inflytelserika personer i staden hade många betjänter och slavar vilket var ett tecken på rikedom, 

då de hade råd att försörja alla. Det sågs som fint att ha olika slavar för olika uppgifter och 

framför allt kvinnor hade en stor uppvaktning. 203F203F203F

204 Både Agrell och von Asp upprördes över de 

förmögna grekiska familjerna i Faner. Husen såg ut som ”[…] en millionaries hemwist, täfla de 

med hwarannan i öfwerflöd medelst en talrik betjäning och dyrbar klädebonad, i synnerhet 

fruntimmern.” 204F204F204F

205 ”Och om mannen eller fadren hafwer någon styf:r öf:r måste han kiöpa 

                                                 
199 Wolff 2005, s. 84f, s. 134f; Andersson 2009, s. 112 – 120. 
200 Theolin 2000, s. 67. 
201 Björnståhl 1780 – 1784, del 5, s. 24; Ahlund 2003, s. 183 – 194. 
202 Johansson 1968, s. 12, s. 16f. 
203 Berner 2015, The meaning, s. 8. 
204 Artan 2000, s. 116; Zilfi 2000, s. 294. 
205 UUB, F812d, Berättelse om, s. 31.  
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schlawinnor till deras uppwacktning […]”. 205F205F205F

206 Det var egentligen förbjudet för minoriteter att 

köpa slavar men i Agrells dagbok förekommer både grekiska och judiska slavägare och 

försäljare. 206F206F206F

207  

Den svenska legationen verkar ha försökte dra ner på de kostnader som inte var nödvändiga. 

Man hade så få anställda som var möjligt inom anständighetens gränser och hyrde extrapersonal 

till audienser och festligheter i det svenska palatset. Von Asp berättade hur många tjänare och 

janitsjarer, samt vilka tjänare som var nödvändiga att ha beroende på vilken rang ministern hade. 

En diplomat av högre rang, samt gifta ministrar, skulle ha ett större hushåll och på 1750-talet 

hade det franska ambassadörsparet 78 anställda, och Österrikes internuncien ungefär 50. 

Internuncien hade samma rang som den svenska envoyén, men var gift. Den svenska personalen 

bestod troligen av drygt 20 personer, men den enda säkra uppgift på hur många som bodde i det 

svenska palatset är från Asps hushållsbok för år 1793, då där bodde som mest 27 personer. 207F207F207F

208  

Ett annat sätt att spara var att begränsa legationsmedlemmarnas möjlighet att äta och dricka 

fritt. Von Asp rådde nästa minister att inte låta alla som bodde i det svenska palatset ha fri tillgång 

till kaffe, te, choklad och socker eftersom det blev dyrt. 208F208F208F

209 Varorna i sig var inte statusmarkörer 

på samma sätt som i övriga Europa, men de var ändå medel för att visa position och rang. Kaffe 

dracks av människor i alla samhällsklasser, även av barn, och Björnståhl försökte räkna ut antalet 

invånare i staden utifrån hur mycket kaffe som rostades där. 209F209F209F

210 Kaffe fyllde en rangordnande 

funktion vid visiter då den högst rankade gästen fick första koppen, sedan den näst högst rankade 

och så vidare. Det var förmodligen mer ekonomiskt att lägga pengar på sådana varor vid tillfällen 

de medförde ett symboliskt värde istället för att satsa på vardagslyx för legationsmedlemmarna. I 

Anteckningar till erinran om Hushålds-Inrättningen i Constantinople, och de der förefallna hwarjehanda utgifter 

hade varorna en egen utgiftspost tillsammans med frukt till desserter.  Von Asp räknade med att 

de skulle kosta 600 piastrar per år medan övriga utgifter för mat låg på 7100 piastrar. 210F210F210F

211  

4.2 En lärd nation 

Enligt Bourdieu är kunskap viktigt symboliskt kapital inom vissa fält. Från och med Karl XII:s tid 

till undersökningsperiodens slut verkar den svenska legationens medlemmar, liksom beslutsfattare 

i Sverige, haft uppfattningen att kunskaper i språk och om Osmanska riket var synnerligen viktigt 

                                                 
206 Agrell 1988, s. 283. 
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inom det diplomatiska fältet i Konstantinopel. 211F211F211F

212 Sverige försökte på flera sätt framstå som en 

lärd nation. Karl XII sände ut tre orientexpeditioner som besökte Konstantinopel, antika orter 

och platser som omtalades i Bibeln. Kungen såg också till att svenskar som under vistelsen i 

Bender lärt sig turkiska, sändes till Konstantinopel för att studera språk och fungera som tolk. 212F212F212F

213  

En gemensam nämnare för de präster som verkade i Konstantinopel var att de var lärda och 

kunde flera språk redan innan de lämnade Sverige och de fortsatte att studera språk under 

tjänstgöringen.  Förste legationspredikant Eneman som tjänstgjorde med Agrell, hade till exempel 

i uppdrag att lära mer om grekisk och osmansk religion, samhälle och språk. Även sekreterare 

och envoyéer vid den tillfällige legationen hade detta uppdrag och traditionen följdes under hela 

århundradet. 213F213F213F

214 Svenska diplomater och präster i Konstantinopel samlade på orientaliska texter 

och en del av dem skänktes sedan till olika bibliotek och finns i dag i Riksarkivet eller vid Uppsala 

universitetsbibliotek. 214F214F214F

215 Trots detta intresse för språk och osmansk kultur hade Sverige som regel 

inte språkgossar i Konstantinopel, och utbildade inte heller diplomater vid orientskolan i Wien. 

De enda kända svenskar som sedan barndomen fostrats till blivande diplomater i Orienten var 

bröderna Celsing. Gustaf Celsing den äldre, som var sekreterare vid den tillfälliga beskickningen, 

såg till att sönerna Gustaf och Ulric studerade orientaliska språk vid Uppsala universitet, och 

lärde om Osmanska rikets seder och kultur. De var verksamma som diplomater i Konstantinopel 

1745 - 1779. 215F215F215F

216 De flesta envoyéer hade dock först tjänstgjort som sekreterare vid legationen och 

på så sätt skaffat sig nödvändiga kunskaper om platsen innan de blev beskickningschefer.  

Det var inte bara svenskarna som skulle vara lärda, även de svenska dragomanernas vitterhet 

och driftighet framhävdes av Björnståhl. Förste dragoman Mouradgea d’Ohsson hade ”[- - -] i 

flere år sysselsatt sig med at utarbeta hela Ottomanniske Husets Historia, efter Turkiske och 

authentique Urkunder och Manuscripter [- - -]” vilket ingen annan dragoman intresserat sig för 

och eftersom han skrev på franska skulle hela Europa kunna ta del av hans arbete. 216F216F216F

217 Svenska 

legationens andre dragoman, herr Murat var också lärd och enligt Björnståhl ” [- - -] den störste 

Musicus, som någonsin funnits och finnes i Orienten [- - -]”. 217F217F217F

218  

Den svenska legationen framstod i alla fall för svenskar som lärd och Björnståhl skrev stolt att 

”Jag måste rent ut tilstå, at jag straxt vid min hitkomst fant Konl. Svenska Legationen den mäst 

uplysta af alla, och den som mäst distinguerar sig.” och han prisade legationsmedlemmarnas 

studieflit och goda kunskaper. 218F218F218F

219 Sekreterare von Heidenstam och legationspredikant Blomberg 

studerade turkiska, och om envoyé Ulric Celsing skrev han att ”Han är den ende af alle Ministrar 
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härstädes, som ganska färdigt talar och läser Turkiskan, och kan således se med egna ögon, och 

afgjöra hvad sak hälst förekommer, vid Porten eller annorstädes, utan Tolk, om han så finner 

nödvändigt.”219F219F219F

220 Studier verkar också ha varit ett sätt att fördriva tid, främst då 

legationspersonalen isolerade sig i pesttider. Von Asp skrev att tiden kunde gå långsamt och 

Blomberg beskrev Pera som den ledsammaste hålan i världen. Von Asp passade då på att läsa 

böcker om Osmanska riket, samlade information om landet och reste till kända platser. 220F220F220F

221  

Det fanns ett bibliotek i det svenska palatset med böcker skrivna av svenska och kända 

europeiska författare, samt tidningar som till exempel Lärda tidningar som Björnståhl publicerades 

i. Von Asp ville läsa ”Sådant som man deraf önskar, för att wara Europeiska uplysningen 

följaktig.” och berättade att böcker beställdes från Marseille eller London.” 221F221F221F

222 Enligt Förtekning på 

de böcker som woro uti Swänska National Bibliothequet i Constantinople år 1796 fanns det över 200 

böcker i olika format, vilket måste anses vara många då varje diplomat förmodligen tagit med sig 

en del av de böcker de själva köpt när de rest därifrån. 222F222F222F

223 På 1770-talet måste biblioteket också ha 

innehållit ett exemplar av varje bok som dittills tryckts i staden, vilka troligen inte var så många. I 

Osmanska riket var kalligrafitraditionen stark och religiösa ledare motarbetade boktryckeri, varvid 

endast minoriteter tryckte böcker vilket inte var inte särskilt lönsamt. Björnståhl berättade att 

envoyén köpt ett exemplar av varje tryckt bok, sedan Björnståhl försökt ta reda på vilka de var.223F223F223F

224 

Björnståhl upptäckte att det fanns offentliga bibliotek med turkiska, persiska och arabiska 

böcker i alla möjliga vetenskaper. Européer var välkomna och han var en flitig besökare på det 

bibliotek som den före detta storvisiren Raghib Pascha hade inrättat. Biblioteket var välordnat 

och en bibliotekarie plockade fram det man beställde, men Björnståhl upplevde det besvärligt att 

sitta på kuddar och skriva då det inte fanns bord och stolar. Björnståhl trodde att få andra 

européer kände till biblioteken eller intresserade sig för dem och det verkar inte som att andra 

svenskar besökt dem heller. 224F224F224F

225 Det behöver inte ha berott på ointresse, eftersom alla franker fritt 

kunde nyttja det bibliotek som det holländska kompaniet hade försett den reformerta kyrkan 

med, och kanske fanns det bibliotek i nationernas palats. 225F225F225F

226 

4.3 Sammanfattande diskussion 

Eftersom svenska diplomater hade begränsade ekonomiska tillgångar så gällde det att investera i 

det som gav stor utdelning. Även om Gustaf Celsing fick mycket kritik när han köpte det svenska 
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palatset för pengar som var avsedda för andra ändamål så gjorde han en klok investering. Han 

hade vistats i staden i flera år och hade kunskap om vilket symboliskt kapital som var viktigt och 

hur en diplomats ekonomiska tillgångar borde investeras. Köpet var förmodligen den bästa 

investering en svensk diplomat kunde göra då inte bara innehavet av palatset gav ökat symboliskt 

kapital, utan Celsings kunskaper om vilket hus som var lämpligt gav flera positiva effekter. Läget, 

utsikten, storleken och kapellet gav alla ökat symboliskt kapital på olika sätt som sammantaget 

gav stora möjligheter till ökat politiskt inflytande.  

Lika klokt var det att investera i kunskap. Att vara lärd var kanske inte ett framgångskoncept i 

sig, men språk var användbart symboliskt kapital. Också information om och erfarenhet av det 

osmanska samhället fungerade som symboliskt kapital som tillsammans med språkliga kunskaper 

kunde bytas mot politiskt kapital. Även om Björnståhls texter ger bilden av att andra legationers 

medlemmar inte var lika intresserade av att lära turkiska eller att framstå som lärda på det sätt 

Sverige försökte profilera sig, så ger källorna exempel på att andra länders beskickningschefer 

kunde tala turkiska, och det var vanligt att de mäktigare nationerna hade språkgossar i staden för 

att fostra blivande diplomater och dragomaner. Troligen fanns ändå en större benägenhet bland 

svenskar att använda kunskap som symboliska kapital än vid de större legationerna, då det var en 

väg som var öppen för alla oberoende av rang och landets status, och därför ett alternativt sätt 

för ett mindre land och lägre rankade diplomater att förbättra legationens politiska position. 

Strategin var arbetskrävande, men gav stor utdelning då informationssamlandet underlättades. 

Även om kontakter med tjänstemän skedde genom dragomaner var det en stor fördel för 

diplomater att förstå vad som sades vid audienser och att själva kunna läsa dokument på turkiska 

innan de stämplade sitt sigill på det.  De undvek att luras av felaktiga översättningar av dokument 

och minskade sitt beroende av dragomaner. 

 

5. Socialt kapital 

5.1 Den svenska legationen och dess personal 

I källorna framstår legationen som en enhet där människor med olika ursprung och religion 

bodde och arbetade tillsammans. Envoyén var som en fadersgestalt som avlönade, klädde och 

födde personalen, liksom kontaktade läkare och köpte medicin vid behov. Svenskarna umgicks 

förmodligen inte med stallpojkar, bärare och tvätterskor, men det var nog svårt att undvika 

kontakt inom legationens väggar.226F226F226F

227 Legationspersonalen verkar främst ha bestått av greker, men 

Björnståhl skrev att några också var katoliker, troligen armenier som dragomanerna. Enligt von 
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Asp var greker att föredra då de kände till förhållandena i staden och nästan alla hans anställda 

kom från ön Syra. Von Asp besökte ön och träffade sina före detta anställdas släktingar när han 

lämnade Konstantinopel.227F227F227F

228  

Antalet svenskar vid legationen var få, ibland endast envoyén, sekreteraren och prästen. Några 

envoyéer och sekreterare var dock gifta och det var vanligt med gästande svenskar i huset. På 

Agrells tid sände Karl XII svenska officerare med olika uppdrag till huvudstaden och Björnståhl 

erbjöds både rum och måltider vid legationen. Von Asp hade också svenska besökare, som greve 

Löwenhjelm och hans betjänt. 228F228F228F

229 Då det var fördelaktigt att vara en stor nation bidrog varje gäst 

till ökat symboliskt kapital vid processioner och sammankomster då hela nationen deltog. Annars 

finner jag inga exempel på att enskilda gäster tillförde symboliskt kapital. Det var diplomaterna 

med familj, prästen och dragomanerna som i första hand avgjorde legationens position inom det 

diplomatiska fältet och viktigast av allt var beskickningschefens rang, eftersom en högre rang gav 

tidigare tillträde vid audienser och visiter. Gustaf Celsing hade till exempel svårt att arbeta 

framgångsrikt för Sveriges intressen som sekreterare, men det gick betydligt lättare när han 

utnämndes till resident och störst inflytande hade han som envoyé. 229F229F229F

230 Då hade han också hunnit 

vistas en tid i staden och skaffat sig relevanta kunskaper och ett kontaktnät. 

Von Asp var ungkarl och trots att Sillén gifte sig under tjänstgöringen i Konstantinopel hittar 

jag inga uppgifter på att hans hustru vistades i staden. Envoyéerna som verkade under Silléns, 

Agrells och Björnståhls vistelser var också ogifta vilket var vanligt för svenska diplomater, även 

på så viktiga orter som Paris, och det finns också exempel på att hustrun stannade i Sverige när 

mannen arbetade som diplomat utomlands. 230F230F230F

231 Det kanske berodde på att representationen blev 

betydligt dyrare med en hustru på plats eftersom hon behövde ha uppvaktning och särskilda rum. 

När beskickningschefen Gerhard Johan Baltasar von Heidenstam gifte sig år 1783 måste han till 

exempel bygga om det svenska palatset så att det passade ett gift par, då tidigare envoyéer som 

bott i huset varit ungkarlar. 231F231F231F

232 De svenska diplomater som gifte sig i Konstantinopel följde det 

mönster Fryksén beskriver bland konsuler i Barbareskstaterna. De valde hustrur ur den levantiska 

societeten, vilket säkert var fördelaktigt då dessa kvinnor kände till förhållandena på platsen. 232F232F232F

233  

En fru gav beskickningschefen högre status och när Björnståhl i ett brev beskrev det svenska 

palatset nämnde han att det enda som saknades var en diplomathustru. 233F233F233F

234 Sillén skrev ofta om 

hur hustrur skymfade varandra i positionsstrider och om hur fruarna var aktiva i det sociala livet i 

Pera. Vid ett tillfälle använde Anna Heidenstam och den österrikiska ministerns fru svenska 
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palatset för att visa teaterföreställningar med en inhyrd teatertrupp från Frankrike. 234F234F234F

235 Fruarnas 

agerande kunde både underlätta och försvåra uppdrag för diplomaterna. Carlesons hustru Klara 

Constanti Leytslar löste till exempel en tvist mellan sin man och den ryske residenten utan att 

någon behövde förlora ansiktet. Efter freden mellan Sverige och Ryssland i Åbo 1743 hade 

svenska och ryska diplomater i Konstantinopel order om att förbättra sin relation, vilket inte var 

enkelt. Den ryske residenten som hade lägre rang än Carleson hävdade att nationerna var 

jämbördiga. Andra nationer som försökte medla gav Carleson, som var envoyé, rätten att göra 

den första visiten men läget var låst till en kväll då residenten gav fru Carleson handen och följde 

henne hem efter en tillställning vid det österrikiska palatset. Dagen efter kunde herr Carlson göra 

sin visit och dessutom invitera den ryske ministern på middag som ett första steg i deras 

umgänge.235F235F235F

236  

Även om beskickningschefens rang var den enskilda faktor som hade störst betydelse för 

legationens förmåga att utöva politiskt inflytande vid hovet, var valet av rätt personal mycket 

viktigt. Detta gällde i hög grad legationens dragomaner och i källorna framgår det att svenskarna 

upplevde att många dragomaner var dåligt rustade för sin uppgift och saknade viktiga kunskaper. 

Björnståhl skrädde inte orden när han i ett brev frågade om mottagaren trodde ”[- - -] at ibland så 

många Drogmaner, som finnas i Constantinopel, äro knapt mer än 5, som kunna sätta up en 

granlaga Turkisk Skrift eller Memoire, som sig bör, til Porten, utan at behöfva taga hjelp af en 

Turkisk Cancellist?” 236F236F236F

237 Björnståhl prisade dock Sveriges förste dragoman armeniern d’Ohsson. 

Lyckligt är, at han är ung och har courage, jämte mycken insigt i Språken, samt skrifver en vacker 

Fransyska. Han är en av de skickeligaste Drogmaner här finnas, samt har utomdess de hederligaste 

egenskaper som pryda en människa, nämligen Dygd och Vett, samt mycken behaglighet i sit 

omgänge. 237F237F237 F

238 

D’Ohsson hade goda kontakter med osmanska tjänstemän och blev med tiden både respekterad 

och fruktad. När von Asp anlände till Konstantinopel fann han att Sverige behandlades kyligt av 

Porten på grund av att Sverige slutit fred med Ryssland år 1790 trots att kriget mellan Osmanska 

riket och Ryssland fortfarande pågick. För att öka sitt inflytande försökte von Asp få tillbaka 

d’Ohsson till legationen. D’Ohsson hade levt i Paris sedan 1784 och befann sig nu i Wien, men 

återvände till Konstantinopel för att verka som legationsråd i december 1792. Von Asp skrev då 

att d’Ohssons tidigare framgångar som dragoman gjorde honom fruktad av andra makter, och att 

hans återvändande både främjade svenska intressen och försvårade för andra stater att påverka 

Portens beslut så att det gynnade dem.238F238F238F

239  

                                                 
235 Johansson 1968, s. 40f. 
236 RA, Turcica, vol. 102, dec. 1750, 31. 
237 Björnståhl 1780 – 1784, del 3, s. 45, s. 56. 
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Annan viktig personal var stallmästaren och hovmästaren vilka ofta ersatte envoyén vid 

tillställningar och deltog i diplomatiska sammankomster. Stallmästarna var inte alltid populära 

ersättare och Sillén nämnde ofta att värdar förargades när diplomater sände sina stallmästare 

istället för att komma själva. Det hände till och med att förargade värdar vägrade att släppa in 

stallmästare då en gäst av för låg rang innebar en skymf och förlorat anseende.239F239F239F

240 Hov- och 

stallmästare agerade också som värd för besökare av enklare rang vid tillställningar vid den 

svenska legationen. De behövde vara att lita på och kunna hovets och den diplomatiska kårens 

etikettregler. Hovmästaren hade dessutom ansvar för att bokföra legationens löpande utgifter.240F240F240F

241 

I von Asps avlöningslista för år 1795 var hovmästaren den högst avlönade bland personalen, och 

hade dessutom årliga gratifikationer. Von Asp hade ingen stallmästare anställd detta år.  

Även om de svenska envoyéerna försökte ha få anställda så investerade de ändå i viss personal 

som medförde symboliskt kapital. Armenier var kända för att ha god hand med hästar så von Asp 

anställde en armenisk stallpojke som arbetade i tartardräkt. Den osmanska regeringen reglerade 

folkets klädsel genom överflödsförordningar, och kläderna visade alltid personens roll i det 

osmanska samhället, vilket von Asp drog nytta av denna gång. 241F241F241F

242 Européer påverkades inte så 

mycket av överflödsförordningarna då diplomaterna klädde sig i västerländska kläder när de var i 

tjänst, eller i beskickningsuniform när de gick på visiter och audienser, och personalen var klädd i 

vardagslivré, eller grannare livré för finare tillfällen. 242F242F242F

243 Många europeer klädde sig dock i turkiska 

kläder inom husets väggar och lät sig ofta avbildas i dem. 

Förhållandet mellan svenskarna och den turkiska personalen, det vill säga janitsjarer och annan 

vaktpersonal, verkar ha varierat under århundradet. Enligt källorna deltog janitsjarerna periodvis i 

aktiviteter vid legationen och periodvis vistades de mest för sig själva. Detta kan bero på att deras 

uppdrag förändrades, eller på vem som var envoyé. Björnståhl berättade hur janitsjarerna som var 

muslimer, uppvaktade vid legationen vid alla religiösa högtider som firades. ”[- - -] ty då komma 

Ministrarnes Janitscharer först til Ministern sjelf, och sedan til alla som höra til den Nationen, 

med presenter af Frukter, antingen någre Granater, eller med Apelsiner, som anses för 

hederligare, för att göra deras visiter, och det uti nya kläder: [- - -]” och i utbyte mot frukten 

hoppades de få några piastrar. 243F243F243F

244 Von Asp avlönade janitsjarerna månadsvis och han ombesörjde 

deras underhåll. Ändå skrev han att de inte hörde till hushållet och att de höll sig i sina rum hos 

portvakten då de var på tomten. 244F244F244F

245  

Vid den tillfälliga legationen bodde som regel både en aga, som var en sorts vaktchef, och 

janitsjarer i det svenska palatset. Agan arbetade för storvisiren och Agrell beskrev hans dubbla 

                                                 
240 RA, Turcica, vol. 102, 1750, okt. 30.10. 
241 UUB, F728, von Asp, Anteckningar till s. 1, s. 6; Berner 2015, The meaning, s. 6. 
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roll så här. ”Men besynnerligen har Wiziren af denne aga een godh spejon, som gier noga acht på, 

hwad som sig tilldrager i Ministerens huuss, jämpte det, att han är ett förswar emoot canalje eller 

annat upplopp, som kundie skie.”245F245F245F

246 Vaktstyrkan utökades ibland med några ciauser, som enligt 

Agrell var statstjänare som skulle upprätthålla lag och ordning. En utökad vaktstyrka var ett sätt 

för sultanen att hedra en regent, som när envoyé Ulric Celsing fick en hedersvakt i samband med 

Gustav III:s trontillträde. 246F246F246F

247 Osmanska vakter verkar ha haft en viktigare roll under Agrells 

vistelse än senare under 1700-talet, vilket troligen beror på att den svenske kungen befann sig i 

landet och krig mellan Sverige och Ryssland pågick.  

Även om antalet janitsjarer visade diplomatens rang och politiska kapital verkar svenskarna 

främst ha uppskattat dem för den trygghet de gav. De visade alltid diplomater de tjänade respekt i 

offentliga sammanhang och det finns flera exempel på att de skyddade svenskarna och hjälpte 

dem i knepiga situationer. 247F247F247F

248 Björnståhl beskrev janitsjaren Ahmed Basha som sin vän. De reste 

tillsammans i Grekland och janitsjaren räddade Björnståhl undan albaner som satt i bakhåll, och 

kontaktade svenske konsuln i Thessaloniki när svensken blev allvarligt sjuk.248F248F248F

249  Även Agrell, hans 

hyresvärd och legationssekreterare Celsing fick hjälp av sina janitsjarer då de på en utflykt vid 

Bursa hade hyrt hästar för att bestiga det höga berget där.  

Klockan öf:r ett kommo wij till wåra hästar igiän, då wij strax råkade i träta med häste-karlarna, ty 

de wille draga utt tijden, att wij icke skulle komma hem den dagen, utan nödgas betala dem för een 

dagh mehr. Men änteligen, när wij drefwo hårdt på dem, jämwäll och wåre Ianissarer lade sig 

emillan, så måtte de giöra oss behagh.249F249 F249F

250 

Svenskarna kunde också bli vänner med de läromästare eller hodgeas de anställt för att lära sig 

språk, vilka de träffade dagligen. När en ovanligt svår pest grasserade sommaren 1778 tvingades 

den svenska legationen avbryta alla studier då envoyén förbjöd dem att träffa turkar, judar, greker 

och armenier. Björnståhl berättade då att Ulric Celsing under alla år i staden dagligen träffat sin 

hodgea och att d’Ohsson, som inte hade turkiska som modersmål, hade en språklärare. Till och 

med legationens registator, vilken var en sjuttio år gammal turk som räknades till de lärda, 

studerade fortfarande turkiska. 250F250F250F

251 Björnståhl hade umgåtts mycket med sina lärare och hans ena 

lärare Ismael Effendi sökte upp honom för att låna pengar då hans två söner, som Björnståhl ofta 

träffat, dött av pesten. Hans andra hodgea Emin Effendi arbetade trots pesten hela sommaren 

med att översätta en katalog med de texter som fanns i Raghib Paschas bibliotek till Björnståhl. 

Björnståhl betalade för tjänsten, men såg också till att hodgean fick ordentligt betalt då han fick 
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beställningar från andra européer. Samma år gladde Emin Effendi Björnståhl genom att 

komponera ett vackert stycke till den nyfödde svenske kronprinsens ära. 251F251F251F

252 

5.2 Kontakter med osmanska tjänstemän och turkar 

Björnståhl var övertygad om att det bästa sättet att lära känna ett folk var genom detta folks språk 

och han skrev mycket om svårigheten att komma in i det osmanska samhället. För det första var 

turkiskan svårt att lära, men det största problemet var sociala barriärer som hindrade honom att 

umgås med turkarna och praktisera språket. Turkiska kvinnor fick han inte tala med över huvud 

taget och lärda män kunde inga europeiska språk så stadens lärda saknade ett gemensamt språk 

att kommunicera på. Björnståhl nöjde sig inte heller med att tala med tolkar och dragomaner då 

dessa inte var turkar utan kom från minoritetsgrupper. 252F252F252F

253 Helt omöjligt var det inte att få kontakt 

och prata med turkar. Björnståhl drack vin med turkiska män på kvällen om inga andra muslimer 

var närvarande, till och med i största hemlighet under Ramadan. Han skrev att muslimer deltog i 

firandet av den svenska prinsens födelse år 1778 och de gratulerade och skrev verser och 

sonetter. 253F253F253F

254 Förmodligen var det lättare att få kontakt med turkiska män på resande fot, långt från 

grannar och släktingar. När Björnståhl lämnat Konstantinopel firade han Gustav III:s födelsedag 

med skeppets svenska kapten och två turkiska herrar på båten mot Thessaloniki och de drack 

Hans majestäts skål i punsch för att hedra konungen. Han fortsatte sedan resan tillsammans med 

två andra turkiska män, Hadgi Ali och en köpman och de övernattade hos en turk. 254F254F254F

255 

De andra källorna nämner få direkta kontakter med turkar. Information mellan osmanska 

tjänstemän och europeiska diplomater förmedlades via dragomaner och den direkta kontakten 

vid audienser och visiter var mycket ceremoniell. De umgicks inte privat och enligt Björnståhl 

fick osmanska högre tjänstemän eller religiösa ledare inte äta med kristna vilket inte verkar ha 

följts strikt. Agrell berättade att sultanens jägmästare bjudit envoyé Neugebauer på en måltid ”[- - 

-] dhär han wäll blef tracteradt på dheras maneer, med mehr änn 30 rätter, men wijn och 

brennewijn måste giästen sielf hafwa med sigh.” 255F255F255F

256 Under Agrells vistelse träffade svenskarna ofta 

renegaten Ali Pascha, eller Kyhl som han hetat. En från början svensk man som arbetat för 

Venedig men konverterat till islam sedan han tillfångatagits och förts till Konstantinopel. Han var 

kapten i osmanska flottan, gift och hade två söner. 256F256F256F

257 Renegater verkar ha kunnat förflytta sig 

obehindrat mellan sin gamla och nya gemenskap och Ali Pascha vistades ofta hos svenskarna och 

ibland medföljde andra kaptener. Han var en viktig kontakt som kunde leverera information om 
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flottan och Portens avsikter. Det var fördelaktigt att känna till det som skedde innan alla andra 

visste, som denna information. ”Dito kom Kyhlen med een annan Captain till måltijdz hoos oss 

och berättade, [- - -] dhet Præfulgida Porta beslutat begynna krigh emoot Moscov [- - -]”. 257F257F257F

258  

Kontakten mellan Sverige och Porten var mycket intensiv under Karl XII:s tid men varierade 

sedan i intensitet. Ibland undvek man att göra synliga besök som vid förhandlingar kring Karl 

XII:s hemfärd. Hemliga möten hölls inte på de vanliga platserna och mötesdeltagarna var 

dessutom förklädda för att inte avslöja vad som hände för Ryssland eller andra fiender.258F258F258F

259 I 

början av 1790-talet hölls också hemliga förhandlingar mellan Frankrike, Sverige och Osmanska 

riket. Då offentliga möten med Frankrike under franska revolutionen och efterföljande krig ledde 

till onödiga spekulationer och anklagelser från andra legationer så träffades Portens 

representanter och de franska och svenska sekreterarna i lönndom. Krigen och Frankrikes 

instabila läge skapade oro bland europeiska beskickningar i staden. Sverige som i sin politik hela 

tiden haft stöd av ett starkt Frankrike, förde nu en försiktig diplomati och Osmanska riket som 

förlorat sin främsta vän sände en legation till London för att försöka få en ny mäktig 

bundsförvant.259F259F259 F

260 

Enligt von Asp utnyttjade Ryssland situationen i Konstantinopel på flera sätt. Landet försökte 

försämra relationen mellan Sverige och Osmanska riket, och då Österrikes internuncien dansade 

efter Rysslands pipa motarbetade även Österrike Sverige. 260F260F260F

261 Båda länderna försökte också utnyttja 

Frankrikes försvagade läge för att flytta fram sin position på fältet. Österrikes internuncien baron 

Herbert använde alla tänkbara sätt imponera på andra nationer och franker i staden, och efter 

freden mellan Osmanska riket och Ryssland år 1792 anlände Rysslands nye envoyé med ett extra 

talrikt följe för att återupprätta vänskapsbanden mellan staterna. Dock decimerades sviten snabbt 

då många män insjuknade eller konverterade till islam. Enligt von Asp utvidgade Ryssland också 

samarbetet med greker som kämpade för ett fritt Grekland och underhöll turkarnas skräck för 

dem och deras vapen. 261F261F261F

262 Rysslands ökade makt märktes också på handelsområdet då landet 

genom en oförsonlig attityd lyckats behålla en lägre tullavgift än vad som gällde för andra stater 

när den osmanska regeringen höjde tullavgifterna för import och exportvaror. Frågan hade 

glömts bort i fredsförhandlingarna och Porten fick till sist ge efter för Rysslands krav. 262F262F262F

263  

Då osmanska tjänstemän och europeiska diplomater sällan träffades men båda drog fördel av 

att hålla relationen levande, så skedde ett oupphörligt gåvoutbyte. Detta fanns på alla nivåer från 

regenter till lägre tjänstemän och budbärare. Liksom vid audienser hos sultanen synliggjorde 
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Sveriges fredsfördrag med Barbareskstaterna gåvornas betydelse för relationen mellan staterna. 

Värdefulla gåvor utväxlades vid varje fredsfördrag och Sverige förväntades sedan underhålla 

relationen med nya gåvor. Enligt Müller såg kristna och muslimska regenter olika på denna 

tradition. Medan Barbareskstaternas härskare såg gåvorna som ett bevis på att den kristna staten 

underordnade sig, såg de kristna staterna dem som ett utbyte mellan två jämlika parter. Utan 

gåvor blev relationen mycket frostig från muslimskt håll.263F263F263F

264  

I Konstantinopel bestod gåvorna ofta av pengar, blommor och tyger och mottagarens rang 

bestämde gåvornas värde. ”Wowoden af Galata gaf nu åt Env:n den vanl: föräringen af 2 korgar 

med blomster uti 14 glas burkar” skrev Sillén och beklagade sig sedan över att de gåvor han 

brukade skicka som tackgåva hade stigit mycket i pris. 264F264F264F

265 Även män längre ner i hierarkin var 

involverade i gåvo- och tjänsteutbytet. År 1795 skänkte den svenska legationen både grönt kläde 

och pengar till flera tjänstemän vid Reis Effendis departement, liksom till beskickningens skrivare 

vid Porten. Även den som medföljde en tjänsteman, kom med bud, serverade eller överlämnade 

gåvor belönades alltid för sin insats. 265F265F265 F

266  

Björnståhl berättade att ministrarna sände konfekt och ”[- - -] vackra Deserter, med speglar, 

blommor och figurer, som kosta här mycket [- - -]” till osmanska tjänstemän för att hedra och 

uppmärksamma dem vid viktiga tillfällen, som då de fick besök av sultanen. 266F266F266F

267 Skänkerna var dyra 

men kunde ge stor utdelning då diplomaten fick möjlighet att förbättra relationen, manifestera sig 

och öka sitt symboliska kapital. Den dricks som överlämnades till beskickningarnas dragomaner 

och betjänter som bar fram gåvorna, liksom returgåvor, visade vilken utdelning gåvan givit och de 

värderades av den diplomatiska kåren. Vid ett för Sverige framgångsrikt tillfälle hade exempelvis 

dragomanen belönats med 100 dukater i guld då han bar fram en dessert från den svenske 

envoyén till sultanen som vistades i sitt sommarpalats. Desserten hade enligt Björnståhl kostat 50 

dukater. 267F267F267F

268 Vid ett annat tillfälle hade Sillén och övriga europeiska ministrar, skickat en ”vell 

utsirad dessert med Confect” till Kislar Aga, och då alla ministrar skulle få broderade näsdukar 

som returgåva hade Kislar Aga hedrat Sverige inför alla staters dragomaner genom att säga att 

”Svenske Ministern borde hafa den vackraste som han vore Portens egen ock dess utan en af sine 

K. venner.” när han överräckte näsduken och dessutom givit 100 små sekiner till den svenske 

dragomanen som burit fram desserten. 268F268F268F

269  

Flest gåvor utdelades i samband med Beiramfesten och von Asp bokförde noga dessa utgifter 

eftersom han fick ersättning för dem. Sillén konstaterade att Beirampresenterna blev ovanligt 

dyra år 1751 när priset på satin och kläde hade stigit. Vojvoden av Galata fick tyger, medan lägre 
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tjänstemän ofta fick pengar. Legationen skänkte pengar till sjukhus, fattiga och moskéer, men 

även den turkiska orkestern som gick runt till alla beskickningar och spelade vid högtider och i 

samband med audienser belönades. Enligt Björnståhl spelade först sultanens musiker, nästa 

morgon storvisirens, och därefter tre andra orkestrar tre dagar i rad för att hedra de europeiska 

ministrarna som betalade dem några mynt per gång. 269F269F269F

270  

5.3 Den lutherska församlingen 

Karl XII gav Eneman och Agrell i uppgift att upprätta en luthersk församling i Konstantinopel 

och sedan en fast beskickning etablerats på 1730-talet fanns oftast en predikant på plats under 

resten av århundradet. Legationspräster hade som regel inte diplomatiska uppgifter även om det 

förekom, exempelvis i Paris där legationskaplanen Charles Frédéric Baër även var sekreterare en 

period år 1766.270F270F270F

271 I Konstantinopel verkar det ha varit ganska vanligt att legationspredikanten 

skötte ministeriella ärenden om behovet fanns. Vid Silléns resa till Sverige år 1755 tog prästen 

Nenzén över som sekreterare, och när Lutteman tillträdde som predikant vid legationen år 1774 

fick han avlägga en ed för att kunna användas som minister. 271F271F271F

272 Legationsprästen deltog annars 

som en del av den svenska nationen vid diplomatiska och sociala sammankomster. Han var en 

mycket viktig person eftersom han var den andlige ledaren för alla lutheraner i staden. Agrell och 

senare predikanter besökte sjuka, men också sjömän, och förrättade, förutom nattvard och 

gudstjänster också bröllop, dop och kyrktagningar, men flest begravningar. Församlingens storlek 

varierade men bestod ofta av ett 30-tal personer, men utökades när skepp med svenska sjömän 

ombord ankrade i staden. Då hölls predikan på svenska, medan den annars hölls på tyska. Prästen 

måste också behärska franska och italienska och kyrkohandböcker fanns på både svenska, tyska, 

franska och italienska.272F272F272F

273 Agrells dagbok visar församlingsmedlemmarnas blandade ursprung. Så 

här skrev han till exempel i augusti 1711.  

16:e hölt iag communion, hwar till, utom de som förr gådt till Gudz bord under min hand, sig 

infunno: H:r Envojens håf-mästare Berendt Dammejer ifrån Mechelburg bördig; stallmästaren 

Petter Skåningh ifrån Wessmanland i Swerige; hans hustru Anna Maria Ängelin ifrån 

Marienburgische Werderne i Preussen; lacqvejen Christopher Fuchs ifrån Berlin i Brandeburg. 

Dito Iohan Roschi ifrån Dantzick, och een pijga Anna benämd, född i Lijfland, som waret 

trählinna här, men nyligen blefwet löösskiöpt. 273F273F273F

274 
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Den svenska församlingen samarbetade med den större holländska reformerta församlingen så 

därför infann sig även holländare när deras präst inte fanns på plats och vise versa. 274F274F274F

275  

Wolff skriver att en svensk diplomat i Paris ”[- - -] förväntades uppträda som en nådig och 

storsint patron för sina landsmän och en generös mecenat i största allmänhet ”[- - -] vilket också 

gällde för envoyén i Konstantinopel. 275F275F275F

276 Legationspredikantens ställning som andlig ledare för alla 

trosfränder medförde att envoyén blev en världslig ledare, patron och beskyddare, inte bara för 

svenska undersåtar utan för alla stadens lutheraner, och ibland även för reformerta. Detta gav 

värdefullt symboliskt kapital som var svårt att få på annat sätt. Framför allt på Agrells tid 

framträdde beskickningschefens roll som patron tydligt då många lutheraner vistades ofrivilligt i 

staden. Neugebauer friköpte fler än 30 lutherska slavar för egna medel under ett och ett halvt år 

då han var envoyé och ordnade så att många av dem kunde återvända hem.276F276F276F

277 Vid dessa tillfällen 

agerade han kraftfullt, som en man med mycket makt, och han använde alla tänkbara kontakter, 

både bland minoriteter och turkiska tjänstemän, vilket följande berättelser visar. De visar också 

att minoriteter, och till och med diplomater var både ägare och försäljare av slavar på Agrells tid. 

Neugebauer fick kännedom om att greken Spiridong hade lurat två kvinnor som varit fångar i 

Ryssland att han skulle hjälpa dem att ta sig till Sverige, men istället sålt dem som slavar i 

Konstantinopel. Neugebauer satte greken i kedjor och tvingade honom att leta upp kvinnorna. 

Den ena kvinnans ägare släppte henne direkt, men greken som ägde den andra kvinnan vägrade 

låta envoyén friköpa henne. Envoyén skickade då den nu fria kvinnan och den judiske mannen 

som ägt henne, samt några lakejer, till grekens hus. Hon blev inte fri förrän två armenier kunde gå 

i god för Spiridong och agera mellanhand.277F277F277F

278 Trots att det var förbjudet för franker att köpa 

slavar fanns det slavar i det ryska palatset under Agrells tid. Vid ett tillfälle uppvaktade envoyén 

storvisiren inkognito för att få hjälp med att befria fyra manliga slavar från Livland. Den ryska 

ambassadören hävdade att han köpt slavarna för egna pengar, och enligt Agrell mutade han 

storvisiren varför tvisten löstes på ett ovanligt sätt. De män som gick med på att konvertera till 

islam blev fria och blev Bostangi, trädgårdsarbetare i Seraljen. Görgen vägrade att konvertera och 

fick därför stanna hos den ryska ambassadören. 278F278F278F

279  

Det fanns fler sätt att visa sig som en storsint patron för landsmän och trosfränder. I januari 

1711 skulle envoyé Neugebauer vara brudens fars ställföreträdare vid en holländsk köpmans 

bröllop. Trots att han själv inte kunde närvara på grund av tandvärk skickade han gåvor, mat och 

konfekt, vilket var kutym i staden, och trakterade dessutom alla gästerna. Det blev en dyr historia 

även för de svenskar som närvarade istället för envoyén. 279F279F279F

280 Ulric Celsing erbjöd Björnståhl både 

mat och logi under sin vistelse i Konstantinopel och även om Björnståhl avböjde var det som 
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sagt vanligt att landsmän bodde i svenska palatset. 280F280F280F

281 Legationen försökte också vaka över sina 

landsmän i staden. Björnståhl berättade till exempel om en svensk smedsgesäll som dog i pesten 

eftersom han vägrat lyda rådet att sätta sig i säkerhet. 281F281F281F

282 I källorna nämns endast ett tillfälle då en 

svensk diplomat vägrade att hjälpa och beskydda en person som han kände ansvar för. En av de 

livländska drängarna som konverterat och blivit Bostangi hade några månader senare hållits gömd 

inne i Seraljen i flera dagar av kvinnor i sultanens harem, och hade sedan lyckats fly och hållit sig 

undan i 30 dagar. Han bad envoyén att gömma honom i ytterligare 40 dagar för sedan kunde han, 

enligt osmansk lag, inte straffas för handlingen. Envoyén vågade inte utan sände iväg drängen. 282F282F282F

283  

Det var viktigt att hålla en god kontakt med församlingens kyrkovärdar, och von Asp brukade 

bjuda dem på middag om söndagarna efter gudstjänsten. 283F283F283F

284 Legationen höll också kontakt med, 

och stöttade de få lutherska församlingar som fanns inom riket, exempelvis i Bukarest och 

Smyrna, där svenska staten betalade predikanternas löner. Stödet var viktigt då församlingarna var 

små och endast hade Sverige som beskyddare. De mer talrika katolikerna stod under beskydda av 

ett flertal länder. Vid minst två tillfällen testamenterade ungrare pengar till olika fonder eftersom 

de ville förvisa sig om församlingarnas fortlevnad. Fonderna skulle bland annat användas till lön 

för predikanten i Bukarest och för en skolmästares anställning i Konstantinopel.284F284F284F

285  

5.4 Kontakter med stadens minoriteter och andra franker 

Som vi redan har sett hade legationsmedlemmarna många kontakter med greker och armenier. I 

källorna framgår det att svenskarna även hade kontakt med olika religiösa ledare och de deltog 

ofta i firandet av andra religioners högtider. Detta var förmodligen en del av den turism som alla 

européer skulle uppleva, men då både Agrell och Björnståhl regelbundet umgicks med ledare för 

andra samfund betydde det samtidigt ett utökat kontaktnät som kunde vara användbart. Den 15 

september 1710 firade exempelvis Agrell, Eneman och prästen i den brittiska församlingen 

Laurentius Hacket judarnas nyårsdag i en synagoga i Fener. Bara tre veckor senare besökte Agrell 

legationens hovjudes hus för att se den hydda juden byggt till lövhyddofesten. 285F285F285F

286 Björnståhl 

stiftade bekantskap med en grupp judar som fascinerade honom eftersom de ägnade sig mycket 

åt skriftläsning i den hebreiska Bibeln och förkastade Talmud. De kallade sig Karaiter och bodde 

i en by utanför Konstantinopel. 286F286F286F

287 
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Allra mest umgicks svenskarna dock med andra franker. Vid visiter åt personer av samma rang 

tillsammans, och privat umgicks svenskarna främst med personer med ungefär samma rang och 

ställning. Agrell, som var andre predikant tillbringade mycket tid med andre sekreteraren Celsing. 

Ofta var Agrells bäste vän, prästen Hacket eller andra britter också med. 287F287F287F

288 Sommaren 1711 

gjorde Agrell och Hacket en utflykt till Belgrad och övernattade hos en brittisk köpmans hustru, 

och skottdagen den 30 februari 1712 firade Agrell och Celsing med Hacket och några brittiska 

köpmän och sekreterare. Agrell sörjde Hacket djupt då han avled i pest ett halvår senare. 288F288F288F

289 Agrell 

och Celsing gjorde också en månadslång resa med Agrells hyresvärd, en brittisk urmakare. Bland 

annat besökte de en silkesmaskuppfödning, spinnerier och saltdammar, besteg det höga berget 

vid Brusa och badade i varma svavelkällor. 289F289F289F

290 Överhuvudtagen verkar svenska legationens 

medlemmar ha haft ett stort samröre med britter på Agrells tid. Britterna var då den största 

handelsnationen i staden och det var genom den brittiske handelsmannen Cook som svenskarna, 

inklusive envoyén fick sina löner. 290F290F290F

291 På 1730-talet bodde Carleson och von Höpken hos den 

brittiske ambassadören innan de hittade ett lämpligt hus att hyra. 291F291F291F

292  

Trots stort samröre med britter lyfter tidigare forskning fram franska kontakter som de 

viktigaste. Frankrikes ambassadör var den högst rankade diplomaten på orten, och både Sverige 

och Frankrike var allierade med Osmanska riket och hade likartade intressen varför det var viktigt 

för Frankrike att Sverige framstod som en mäktig nation. Callmer skriver om hur Von Höpken 

och Carleson fick råd och stöd av den franske ambassadören Villeneuve och renegaten Ahmed 

Pasha, eller Claude Alexandre de Bonneval som fransmannen hetat innan han konverterade, när 

de anlände till Konstantinopel. Villeneuve hjälpte dem bland annat att anställa Ibrahim 

Müteferrika som dragoman vid Porten. 292F292F292F

293 Också Karlsson betonar betydelsen av Gustaf Celsing 

den yngres kontakt med Ahmed Pasha som var Portens rådgivare i militära och politiska frågor. 

Han hade användbara kontakter både vid Porten och med det franska hovet. 293F293F293F

294  

Mina källor motsäger inte vikten av franska kontakter, men ger samtidigt en annan bild av 

svenskarnas umgängeskrets. Agrells dagbok berättar att envoyén oftast träffade den brittiske 

ambassadören, men också den ungerska residenten som var lutheran. 294F294F294F

295 Björnståhl skrev inte om 

diplomaternas umgänge, men han själv kände det franska ambassadörsparet Saint-Prest sedan de 

träffats i Paris, och förutom dem umgicks han med den neapolitanske ministern Ludolf, vilken 

kunde turkiska och var fru Saint-Priests fader. 295F295F295F

296 Sillén beskriver svenskarnas umgänge med 

franska, brittiska, holländska, österrikiska och venetianska ministrar. Oftast träffas dessa, samt 
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andra från deras nationer i något av palatsen. Det är bara vid den privata audiensen vid sultanens 

sommarslott som bandet mellan Sverige och Frankrike framträder tydligt då de främsta av den 

svenska nationen kördes dit i franska ambassadörens båt. 296F296F296F

297 I von Asps texter nämns inte mycket 

om umgänget med franker. Det man kan man utläsa är en positiv inställning till Frankrike och en 

förståelse för den svåra situation som landets diplomater hade i Konstantinopel, liksom en 

negativ ton till mycket av det som Österrikes och Rysslands ministrar tog sig för. 297F297F297F

298   

Diplomaternas umgänge var inte bara visiter och ceremoniella middagar. Det kretsade ofta 

kring firande och deltagande i angelägenheter som rörde av någon av nationernas regenter med 

familj. Björnståhl skrev att hela Konstantinopels diplomatiska kår brukade komma till envoyé 

Celsing den 24 januari för att uppvakta på Gustav III:s födelsedag och i juni 1711 deltog 

medlemmar av svenska nationen i en begravningsceremoni i jesuitkyrkan i Galata. Österrikes 

resident ordnade denna till minne av Österrikes kejsare som nyligen avlidit.298F298F298F

299   

5.5 Sammanfattande diskussion  

Källorna berättar att svenskarna hade ett stort umgänge med andra européer och minoriteter och 

att man oftast umgicks med människor med samma rang. Många kontakter på orten borde ha 

inneburit ett stort socialt kapital, men det är ändå svårt att värdera hur betydelsefulla flera av 

kontakterna var både när det gäller symboliskt och socialt kapital. Viss personal som skickliga 

dragomaner och den armeniske stallpojken bidrog med symboliskt kapital, men annars var det 

främst envoyéns roll som ledare för stadens lutheraner som gav honom en särställning, och både 

socialt och symboliskt kapital. Goda relationer till tjänstemän och minoriteter, liksom en nära 

relation till legationspersonal underlättade diplomaternas arbete. Neugebauer tog till exempel 

hjälp av sitt kontaktnät för att friköpa slavar och von Asp insåg att Sveriges tidigare förste 

dragoman skulle ha förmåga att förbättra hans politiska kapital och relation till Porten. 

Sveriges roll som allierad med, och vän till Osmanska riket, medförde ibland ökat symboliskt 

kapital, som när gåvor överräcktes eller när svenska diplomater fick en utökad vaktstyrka. 

Relationen med tjänstemannen var personlig och måste upprätthållas genom ett gåvoutbyte, men 

så länge relationen hölls vid liv kunde tjänstemannen medföra användbart socialt kapital. 

Enskilda tjänstemän kunde dock motarbeta svenska intressen, vilket hände Neugebauer när han 

uppvaktade storvisiren för att befria de livländska slavarna. Att vara lierade med den mäktigaste 

ambassadören på orten gav symboliskt kapital, särskilt när relationen var synlig för alla, som när 

den franske ambassadören fraktade svenskarna till den privata audiensen. I slutet av 1700-talet 
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förvandlades relationen till en belastning som gjorde andra länder misstänksamma även mot 

Sverige, och ländernas diplomater tvingas till hemliga möten.  

6. Inget nytt sedan Rålamb 

Det är svårt att uttala sig om vilka varaktiga förändringar som skedde över tid då källmaterialet 

inte täcker hela århundradet och flera av de förändringar som beskrivits troligen berodde på hur 

relationen mellan Sverige och Osmanska riket såg ut just då, liksom ländernas relation till 

Ryssland. Svenska kungars agerande och beslut påverkade hela tiden diplomaternas förmåga att 

genomföra sina uppdrag eftersom Porten tydligt visade sitt gillande eller missnöje. Som tidigare 

nämnts hade von Asp svårigheter på grund av Gustav III:s fred med Ryssland år 1790, men 

också Carlesons situation försvårades efter närmandet mellan svenska och ryska diplomater efter 

freden år 1743. Porten blev misstänksam och efter rysk påtryckning hemkallades Carleson. 299F299F299F

300  

Under Karl XII:s tid i riket skiftade Portens inställning till Sverige ofta. Vi har sett exempel på att 

sultanen utökade svenska envoyéns sällskap vid processioner men det hände också att hela den 

tillfälliga beskickningen placerades i husarrest när Porten upplevde Karl XII för besvärlig, som 

strax innan Kalabaliken i Bender. 300F300F300F

301 Även i krig mot Ryssland blev det ibland tydligt att länderna 

hade olika intressen. Trots Portens ogillande slöt svenske kungen fred år 1743 och 1790, och vid 

Prut 1711 lät den osmanske befälhavaren Ryssland kapitulera istället för att förinta den ryska 

armén. Karl XII som red dit så fort han fick höra om händelsen blev mycket förargad över 

beslutet och den svenska envoyén fick order om att motarbeta freden. 301F301F301F

302  

Många lärda i Europa hade uppfattningen att Osmanska riket var statiskt. ”Seder och bruk 

hafwa i detta landet och äfwen i hufwudstaden, undergått så liten förändring, [- - -]” att de 

fortfarande var så som Clas Rålamb beskrivit dem i sin reseskildring i mitten av 1600-talet skrev 

von Asp. 302F302F302F

303 I samma text berättade von Asp flera förändringar han själv noterat. Modernisering 

hade inletts inom det militära området och både franska och svenska officerare befann sig i riket 

för leda arbeten. ”Artelleri Staten är den som under franske Officerares handledande redan 

blifwit satt uppå en tämeligen ordentlig fot”, skrev von Asp, men på grund av freden med 

Ryssland 1790 hindrade storvisiren svenskarna från att arbeta med att förbättra den osmanska 

flottan. 303F303F303F

304 Von Asp nämnde också maktförskjutningar bland minoriteterna. Armenierna, där 

många blivit katoliker, blev allt rikare och fick mer makt på bekostnad av rikets judar. Grekerna 

var därför avundsjuka på armenierna. Synen på franker hade också förändrats, men förtroendet 
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hade kunnat vara bättre om franker inte lurat turkarna så ofta. ”Numera erfares ock vid många 

tillfällen at frankerne långt ifrån att hålles i afsky, äro för deras insigter och upbrukade egenskaper 

högaktade bland de något tänkande i detta Land.”304F304F304F

305  

Den förändrade synen på franker kan ha bidragit till att von Asp kunde besöka moskéer utan 

att förklä sig, och kan förklara varför den tillfälliga legationen till vardags hade en betydligt större 

vaktstyrka än von Asps beskickning trots att Tezcans forskning visar att antalet janitsjarer, liksom 

deras inflytande i samhället ökade.305F305F305F

306 Enligt Scott anpassade sig Osmanska rikets makthavare 

under 1700-talet dessutom allt mer till de koder som rådde för diplomati även om diplomater 

fortfarande inte hade immunitet. 306F306F306F

307  

En stor förändring vid den svenska legationen var dess förmåga att stå på egna ben. Detta 

berodde på ökade kunskaper och på att det rådde en kontinuitet vid legationen då förutvarande 

sekreterare ofta utnämndes till envoyé när den tidigare slutade sin tjänstgöring, och 

dragomanerna som regel började som tredje dragoman och sedan avancerade. Den tillfälliga 

legationens medlemmar hade inte haft möjlighet att förbereda sig för uppdraget och von Höpken 

och Carleson hade inte heller tillräckliga kunskaper om diplomatins spelregler på orten när de 

sändes dit av Kommerskollegium. De hade dessutom alldeles för låga titlar för att bli tagna på 

allvar och var i början mycket beroende av hjälp från renegaten Ahmed Pasha och Frankrikes 

ambassadör. 307F307F307F

308 Ulrik Celsings audiensparad och audiensgåva från sultanen, liksom Gustaf 

Celsings palatsköp visar att erfarenhet, kontakter och platsspecifik kunskap gav diplomater helt 

andra förutsättningar att utöva politiskt inflytande. Palatset i sig bidrog med kontinuitet då 

legationen skapade sig ett eget rum i staden. Kunskap och kontakter gjorde att von Asp kunde 

rida ut stormen trots att Porten i början ignorerade honom, Ryssland motarbetade honom och 

stöd från Frankrike inte längre kunde visas offentligt.  

7. Slutdiskussion 

Uppsatsens resultat både stödjer tidigare forskning om svensk diplomati, och ger ny kunskap som 

belyser en komplexitet som varken Wolff, Jägerskiöld, Rosén eller Munthe presenterat. Studien 

visar att den svenska legationen ofta såg sig som framgångsrik i vardagsdiplomatiska situationer. 

Källorna ger många exempel på händelser där legationen ökade sitt symboliska kapital och de 

metoder de använde för att göra det, men berättar också om motgångar och om hur de då 

agerade för att minimera skadan. Ibland lyckades de konvertera symboliskt kapital till politiskt 

kapital, ofta med hjälp av sina kontakter, det vill säga sitt sociala kapital. Källorna berättar dock 

mycket lite om hur dessa framgångar påverkade Sveriges position på fältet, men ger däremot 
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exempel på hur freder och fördrag, eller förhållanden i staden, påverkade diplomaternas förmåga 

att navigera på fältet. 

Undersökningen har främst intresserat sig för vardagsdiplomatin, vilken nästan helt förbisetts i 

äldre svensk forskning om diplomati, men som på senare år har belysts av Wolff, Östlund, 

Fryksén och Müller. Diplomaterna i Konstantinopel ägnade sig inte bara åt diplomati utan 

gränsen var flytande, som för många andra svenska representanter utomlands. Få svenska skepp 

angjorde staden och de var därför inte så engagerade i handel som konsuler runt Medelhavet, 

trots att Konvojkommissariatet betalade hälften av envoyéns lön. Legationen sörjde ändå för 

svenska sjömän som seglade med andra nationers båtar, och ordnade gudstjänster på svenska för 

deras skull. Envoyén såg efter stadens svenskar, men fungerade också som välgörare för alla 

lutheraner på platsen. Detta framträder tydligast under Agrells tid då Neugebauer friköpte 

lutherska slavar.  Liksom i Paris var manifestation och ceremonier en del av den vardagliga 

diplomatin. Diplomater la ner tid, tankekraft och pengar på att vid varje tillfälle ordna det 

ceremoniella på bästa sätt. I den vardagliga diplomatin var ceremonierna det effektivaste sättet att 

försöka avancera på fältet. Ministrarna värderade andras uppträdande, framhävde sig själva och 

skymfade diplomater av samma rang. Det ceremoniella hade också betydelse i kontakten med 

Portens män, och eftersom diplomaterna var den svenske kungen främsta representanter på 

platsen var dessa ceremoniella kontakter extra viktiga. Under perioder då relationen mellan 

Sverige och Osmanska riket var god gav det ceremoniella ofta den svenska legationen ökat 

symboliskt kapital. Porten bidrog till exempel med extrapersonal till parader, och gåvor, gengåvor 

och längre audienser demonstrerade den goda relationen och svenska diplomaters betydelse i 

staden. Vid perioder då förhållandet mellan länderna var frostigt uteblev detta symboliska kapital 

och Sverige fick istället finna sätt att minimera skadan.  

Liksom i Wolffs studie ger källorna bilden av att den vardagliga och ceremoniella diplomatin 

var viktigast för diplomaterna. Troligen för att det var något de själva kunde kontrollera och 

påverka, då beslut om freder och fördrag togs över deras huvuden. Den vardagliga diplomatin 

kunde också ge dem personliga fördelar på platsen eller i framtiden vilket bröderna Celsing är bra 

exempel på. Enligt källorna var Bröderna Celsing högt ansedda både vid Porten och bland andra 

diplomater i staden, och bröderna Celsing hade trots dyra omkostnader råd att köpa in mängder 

med orientaliska föremål som sedan fraktades till Sverige. Liksom flera andra diplomater 

belönades de för sina insatser genom att adlas, och genom utnämningar som gynnade karriären. 

Samtidigt är det tydligt att nyare forskning inte får bortse från händelser som sågs som viktigast 

inom den äldre forskningstraditionen. Uppsatsen visar att krig, freder och fördrag påverkade 

diplomaters handlingsutrymme och förmåga att navigera på fältet mycket mer än manifestation 

och ceremonier. 

Här skiljer sig denna studie från Wolffs resultat. I Konstantinopel gick det inte att sätta 

likhetstecken mellan storslagen representation och politisk makt då andra faktorer var mer 
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betydelsefulla. Vi har redan sett att den svenske kungens agerande var direkt avgörande för hur 

svenska diplomater behandlades av Porten, men också andra länders politiska och militära styrka 

påverkade den svenska legationens situation. Under 1700-talet ökade antalet stormakter i Europa, 

och Rysslands nya stormaktsstatus försvårade för svenska diplomater i Konstantinopel. Von Asp 

berättade att han motarbetades av ryska och österrikiska diplomater på 1790-talet då de försökte 

avancera på det politiska fältet och utnyttja Frankrikes besvärliga läge. Situationen försvårades 

också av att svenska diplomater inte längre kunde förlita sig på offentligt stöd från franska 

diplomater då kontakter och överläggningar hölls hemliga. Alla dessa faktorer minskade Sveriges 

politiska kapital vilket inte kunde repareras med ceremoniella regler och storslagen 

representation. Möjligen kunde sådan åtgärder minska skadan något på samma sätt som när 

kränkta diplomater kraftfullt försvarade sin heder. 

Ett lands samlade resurser på en ort påverkade också detta lands dess politiska inflytande. 

Frankrikes ledande ställning berodde inte bara på att landet var en stormakt och allierad med 

Osmanska riket, utan också på dess starka ställning som ledande handelsnation på orten. 

Eftersom turkiska handelsmän främst sysslade med inhemsk handel var Porten beroende av 

utländska handelsmän och europeiska nationers skepp för både import och transporter mellan 

hamnar inom riket. Fram till 1720-talet var Storbritannien den ledande handelsnationen vilket kan 

ha varit en anledning till den tillfälliga legationens stora samröre med britter på Agrells tid, medan 

Carleson och von Höpken istället sökte stöd hos den franske ambassadören och Ahmed Pasha.  

Det finns också andra resultat som motsäger tidigare forskning om högt rankade diplomater I 

uppsatsens litteratur, men också i källmaterialet framträder bröderna Celsing som de mest 

framgångsrika svenska diplomaterna i Konstantinopel trots att de varken var adliga, eller kom 

från en mycket inflytelserik och förmögen familj. Brödernas framgångar visar också att personliga 

tillgångar var viktiga för diplomater. Bröderna hade fostrats till diplomater i Orienten och deras 

habitus hade formats under utbildningen, men också av erfarenheter på platsen. Von Asp å andra 

sidan, som var en erfaren diplomat och dessutom adlig, saknade dessa viktiga platsspecifika 

kunskaper och erfarenheter när han tillträdde sin tjänst. Då diplomatens rang var den enskilda 

faktor som främst bestämde legationens position på det diplomatiska fältet i Konstantinopel drar 

jag slutsatsen att så länge diplomatens rang var tillräckligt hög så var det möjligt att kompensera 

för andra brister genom rätt sorts symboliskt kapital. Andra faktorer kunde till och med vara 

viktigare för diplomater på orten, precis som för konsuler i medelhavsområdet. Tillgångar som 

diplomater tillägnade sig efter en tid på platsen, som kontakter och kunskap, verkar också ha varit 

svenskarnas främsta strategi för att öka sitt politiska inflytande. Att förbättra sin kunskap om det 

osmanska samhället, samt i språk underlättade informationssamlandet och var dessutom en väg 

som var öppen för alla. Von Asps detaljerade brev till nästa minister med information om allt 

från hur många anställda som behövdes och vilka som var att lita på, till information om hur man 

reste, postgång och passande klädsel vid olika tillfällen, visar att all sorts kunskap om den lokala 
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kontexten var viktig. Mycket tid lades dessutom på språkstudier och även sekreteraren och 

prästen hade språklärare, och till och med dragomanerna förväntades studera turkiska. 

Det symboliska kapitalet var precis som på andra orter i Europa statusmarkörer av olika slag, 

som sadlar och hästar, men den viktigaste statusmarkören i Konstantinopel var ett stort hushåll 

och att vara många vid manifestationer och representation. Det svenska palatset var legationens 

viktigaste källa till symboliskt kapital. Ägandet i sig signalerade att Sverige ansåg sig vara en viktig 

nation i staden. Läget, storleken, utsikten och kapellet, gav var för sig symboliskt kapital och 

förmodligen också husets inredning. I jakten på symboliskt kapital hade den svenska envoyén en 

fördel gentemot andra ministrar då hans roll som beskyddare och välgörare för trosförvanter 

medförde symboliskt kapital som var svårt att få på något annat sätt. Svenskarnas mest 

framträdande strategi för att öka sitt symboliska kapital var ändå ökad kunskap. Legationen 

strävade efter att profilera sig som lärd. Kunskap som symboliskt kapital gav flera fördelar 

eftersom diplomaterna minskade sitt beroende av dragomaner och tolkar och själva kunde läsa 

dokument innan de satte sitt sigill på det. De riskerade inte heller att föras bakom ljuset på 

samma sätt som personer som inte kunde turkiska. Källorna ger också en mängd exempel på att 

kunskaper om, och erfarenhet av, Osmanska riket gav fördelar som okunniga och orutinerade 

diplomater saknade.  

Enligt Bourdieu kan inte socialt kapital lagras men inköpet av det svenska palatset skapade en 

kontinuitet som möjliggjorde för legationen att behålla socialt kapital på ett annat sätt än om varje 

envoyé skulle hyra ett palats till sin legation, som diplomater vanligtvis gjorde. Den lutherska 

församlingen bidrog också med kontinuitet även om dess storlek varierade. Genom församlingen 

fick diplomaterna dessutom kontakter bland hantverkare och köpmän i staden, liksom bland 

reformerta holländare. Eftersom de flesta beskickningschefer tidigare hade tjänstgjort som 

sekreterare på orten, hade de byggt upp ett kontaktnät och kände legationens personal sedan 

tidigare. När de tillträdde som envoyéer kunde de behålla personal de kände förtroende för och 

använda sina kontakter när de nyanställde. Silléns minnesbok visar att sekreteraren, liksom 

envoyén, var en aktiv diplomat med egna kontakter som användes både för egna och hela 

legationens intressen. Von Asps önskan att d’Ohsson skulle återinträda som legationens 

dragoman belyser betydelsen av kontakter. Von Asp, som var en erfaren diplomat, men som inte 

tjänstgjort som sekreterare i Konstantinopel, saknade ett kontaktnät och förstod att han behövde 

hjälp av någon med både rätt kunskaper och viktiga kontakter då han mottogs kyligt av Porten 

och motarbetades av Ryssland. Von Asp skrev att d’Ohssons återkomst förbättrade Sveriges läge 

avsevärt då han sedan tidigare hade goda förbindelser vid Porten och var både respekterad och 

fruktad 

Det är svårt att utifrån källmaterialet säga så mycket om hur Sveriges position på fältet 

förändrades under undersökningsperioden. Även om Frankrike alltid innehade första positionen 

fram till franska revolutionen, och att stadens ambassadörer besatt de andra tätpositionerna, 
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bestämdes flera andra legationers position av vilken rang dess ledande diplomat hade för tillfället. 

Det gick inte att förbättra sin egen position på bekostnad av högre rankade diplomater, men 

däremot var det möjligt att avancera på bekostnad av diplomater med likvärdig titel varvid 

Sverige främsta konkurrent var Österrike. Personlig habitus, kontakter och andra tillgångar var då 

viktiga. Den främsta anledningen till att jag inte kan dra slutsatser om hur Sveriges position 

förändrades över tid är att källorna berättar för lite om de andra beskickningarnas positioner. För 

att kunna se förändringar skulle jag behöva ta del av källmaterial från andra legationer, förslagsvis 

med beskickningschefer av envoyés rang eller från länder som var ungefär jämnstarka med 

Sverige. Detta ser jag som ett ämne för framtida forskning. 

Bourdieus teoretiska begrepp liksom mikrohistoria perspektiv har fungerat bra i denna studie. 

Det teoretiska perspektivet har synliggjort det symboliska kapitalet och möjliggjort för oss att se 

hur, och var det användes. På samma sätt är perspektivet ett verktyg när det gäller att finna det 

sociala kapitalet. Som tidigare nämnts räcker det dock inte till för att kunna avgöra hur Sveriges 

position på fältet förändras under århundradet. Uppsatsens mikrohistoriska perspektiv har 

kompletterat det teoretiska perspektivet genom att lyfta fram diplomaternas egna uppfattningar 

om hur det symboliska och sociala kapitalet värderades. Dess främsta bidrag till forskningen är 

dock att det visar på en betydligt mer komplex diplomatisk vardag än tidigare forskning gjort.  

Genom det mikrohistoriska perspektivet syns inte bara det ceremoniella och representativa, utan 

också hur för Sverige avgörande händelser, liksom andra staters ökade eller minskade makt, också 

påverkade förutsättningarna för diplomater i Konstantinopel. Det mikrohistoriska perspektivet 

synliggör dessutom hur övrig personal kunde öka beskickningschefens symboliska kapital. 

Källornas karaktär försvårar att dra generella slutsatser om 1700-talets diplomati, men eftersom 

de i mycket styrker tidigare forskning anser jag att den mer komplexa bild som framträder ur 

källmaterialet är mer trolig än resultat som bara betonar det ceremoniella, eller regenters agerande 

och beslut.  Källorna ger oss dessutom en bild av hur diplomater själva upplevde och utförde sitt 

uppdrag. 
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Istanbul «, in Consumption Studies and the History of Ottoman Empire, in 1550 – 1922, ed. Donald 

Quataert, New York. 

Östlund, Joachim, 2014: Saltets pris. Svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650 – 1770, 

Lund. 

8.3 World Wide Web 

Svenskt biografiskt lexikon 

Heidenstam, von, släkt, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12770, Svenskt biografiskt lexikon.  

Ignatius Mouradgea d'Ohsson, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9527, Svenskt biografiskt 

lexikon (art av Gunnar Jarring). 

Jacob Jonas Björnståhl, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18347, Svenskt biografiskt lexikon 

(art av K. V. Zetterstéen). 

Pehr Olof Asp, von, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18884, Svenskt biografiskt lexikon (art 

av Erik Naumann.). 

Sven Agrell, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5605, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. 

Boéthius.). 

 

http://www.adelsvapen.com/genealogi/Af_Sill%C3%A9n_nr_2001 

http://dictionary.reference.com/browse/chiaus  

http://runeberg.org/anrep/2/0534.html. 

 

 

http://dictionary.reference.com/browse/chiaus
http://runeberg.org/anrep/2/0534.html
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