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Neutral före neutraliteten
svensk sjöfart i krigens skugga, 

cirka 1650–1800

Steve Murdoch & Leos Müller 

Idag är de flesta övertygade om att den svenska neutraliteten 
är ett modernt fenomen. Men Sverige har fört en neutrali-
tetspolitik #ända från mitten av 1600-talet#. Skepp under 
neutral svensk flagg fraktade periodvis varor till och från 
länder i krig. Men riskerna var betydande; svenska fartyg 
togs av kapare. Den neutrala sjöfarten blev därför en balans-
gång mellan risker och vinstmöjligheter.

————

Sedan Amiral Nelsons Seger frågar denna Regering föga efter någon 
menagement för andra folkslag än dem af hwilka Eng. Cabinetet be-
tjänar sig – och neutral är ansedd lika med fiende.1 

Pehr Olof von Asp, #London# den 9 oktober 1798

Konvojkrisen 1798

#angående historiska termen ”god pris”, ska den formen alltid användas 
eller ska det skrivas om till ”gott pris”? ”goda priser” används 1 gång# 
Under sommaren 1798 stoppade brittiska örlogsskepp två konvojer av 
svenska handelsfartyg på vägen till Medelhavet. Konvojerna seglade under 
neutral flagg och beskydd av fregatter men britterna struntade i det och tog 
konvojerna med våld till England. De svenska fregatter som skulle skydda 
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konvojen följde motvilligt med. Handelsfartygen fraktade tjära, beck, brä-
dor, master och järn, med andra ord typiska svenska exportprodukter. Brit-
terna antog att varorna var destinerade till franska hamnar och skulle an-
vändas av den franska örlogsflottan. Därmed betraktade britterna de svens-
ka lasterna som krigskontraband och #så kallad# god pris – de kunde kon-
fiskeras och säljas. #god pris kunde alltså konfiskeras/tillfalla myndighe-
terna# Men att ta ett neutralt fartyg till engelsk hamn betydde inte att det 
automatiskt skulle tilldömas kaparen – med andra ord att det skulle förkla-
ras vara god pris. #god pris skulle tillfalla den enskilde? paradox?# En lång 
juridisk process vid brittiska amiralitetsdomstolen tog vid och först efter 
ett år dömdes de svenska konvojerna och lasterna såldes.2 

Konvojaffären och den utdragna domstolsprocessen förgiftade naturligt-
vis relationerna mellan Sverige och Storbritannien. Den svenske ministern 
i London, Pehr Olof von Asp (1745–1808), som fick ta hand om affären, ger 
uttryck för mycket irritation i sin korrespondens. Citatet i inledningen är 
från von Asps skrivelse i oktober 1798. Den refererar till amiral Horatio 
Nelsons seger över fransmännen i augusti samma år. Sommaren 1798 #upp-
nådde# Storbritannien ett nästan oinskränkt herravälde till sjöss, i Medel-
havet och i vattnen runt Europa. Som den enda reella sjömakten under-
kände britterna neutral flagg, #eller som von Asp skriver: de# likställde 
neutral med fiende. Det var en ganska betydande förskjutning i den brit-
tiska politiken gentemot neutrala länder. Den var en följd av britternas 
förbättrade läge i Medelhavet men det finns även en annan förklaring. Från 
och med 1797 hade de franska revolutionskrigen alltmer fått karaktären av 
totala krig där neutralitet blev något alltmer ohållbart. 

Det totala kriget påverkade Sveriges och Danmarks ställning. De nord-
iska sjömakternas neutralitet var tämligen stark i början av revolutionskri-
gen och deras sjöfart blomstrade, samtidigt som britter och fransmän kri-
gade till sjöss. Den nordiska neutraliteten byggde dels på folkrättsliga grun-
der som även de krigande, åtminstone delvis, erkände, dels reglerades den 
i bilaterala avtal länderna emellan. Sverige, Danmark och Storbritannien 
hade handelsavtal som i detalj angav villkor för neutral sjöfart. Exempelvis 
uppgavs det vilka varor som kunde fraktas i krig och vilka som kunde fast-
ställas som krigskontraband och därmed konfiskeras. #förslag att stryka 
frasen om ”god pris” här# Men avtalen hjälpte inte. Amiralitetsrätten i 
London betonade att deras utslag grundades på folkrätten, att den var den-
samma i alla länder, ”the law itself has no locality”. Men domens dagsak-
tuella politiska dimension är mycket tydlig. Storbritannien ville markera 
att neutraliteten inte var längre ett alternativ. 

Intyg om embargo för galeasen Elisabeth, hemmahörande i Gävle, date-
rat den 18 februari 1801 i London. Embargot var en del av upptrapp-
ningen av krisen mellan Storbritannien och det andra väpnade neutra-
litetsförbundet 1800–1801. Elisabeth var ett av många svenskflaggade 
fartyg som drabbades. Dokumentet vittnar om att galeasen kvarhölls i 
London från den 16 januari 1801. Elisabeth var ett ganska litet fartyg om 
30 svåra läster (ca 60 ton). Det var på väg från Fecamp i Frankrike till 
London. Lastens ägare var firman Bridge & Smith. Elisabeth ägdes av 
Eric Wixners änka från Gävle. Rullan namnger fyra besättningsmän, 
alla från Gävle: skeppare Olof Sandler, styrman Elias Boström, timmer-
man Anders Wallander och matrosen Anders Holmstedt. En liten be-
sättning för en galeas! Men i dokumentet får vi även veta att matrosen 
Johan Forssman var kvar i Frankrike på grund av en stöld, och att kock-
en He(n)ric Förström rymde i London. (Handlingar ang. kaperier, vol. 
548, Diplomatica Anglica, Riksarkivet)
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Under hösten 1798 försökte von Asp förmå den brittiske utrikesminis-
tern Grenville att frigöra de svenska konvojerna, men Grenville tycks inte 
ens ha svarat på hans brev. Efter den misslyckade interventionen kallades 
von Asp hem till Stockholm och Sverige inledde en alltmer fientlig politik 
mot Storbritannien. Under hösten 1800 inleddes ett marint samarbete med 
Danmark och Ryssland, det så kallade andra neutralitetsförbundet. I början 
av 1801 fördjupades konflikten mellan de nordeuropeiska länderna och 
Storbritannien ytterligare genom att alla brittiska fartyg i Ryssland beslag-
togs. På motsvarande sätt konfiskerade britterna alla ryska, svenska och 
danska fartyg i Storbritannien. En väpnad konfrontation mellan neutrali-
tetsförbundet och Storbritannien blev oundviklig. Under våren 1801 skick-
ade London en eskader till Östersjön för att en i taget konfrontera förbun-
dets medlemmar. I april besegrades den danska flottan utanför Köpen-
hamn, och Danmark fick lämna förbundet. Sverige undgick ett liknande 
öde endast genom en utrikespolitisk vändning i S:t Petersburg. Den ryske 
tsaren Paul mördades i en statskupp och en ny probrittisk regim tog vid. 
Neutralitetsförbundet mellan S:t Petersburg, Köpenhamn och Stockholm 
var dött.3

En lång historia

Konvojaffären och krisen i de svensk-brittiska relationerna avspeglar en 
mycket lång historia. Sverige var neutralt långt före de franska revolutions-
krigen 1793–1801. Faktum är att Sverige hade fört en mer eller mindre 
konsekvent neutralitetspolitik sedan 1652.4 Skälen hade varit mer ekono-
miska än politiska. Sjöfart under neutral flagg var vinstgivande. Med sitt 
nordliga läge och ett stort tillgängligt tonnage var Sverige, som vi ska se, 
väl placerat för att kunna utnyttja neutralitetens fördelar.

Krig mellan europeiska sjömakter utmärkte perioden mellan 1652 och 
1815. De tre anglo-holländska krigen, mellan 1652 och 1674, inledde ut-
vecklingen. Krigen mellan England/Skottland/Storbritannien å ena sidan 
och Frankrike å den andra kom sedan att dominera tiden mellan 1689 och 
1815. Den utdragna anglo-franska konflikten kallas ibland det andra hund-
raåriga kriget även om den bestod av en rad kortare konflikter. Krigen 
spreds snabbt utanför Europa och fick en global karaktär; de kom att hand-
la lika mycket om kolonier och handelsvägar som om inflytande i Europa. 
Utmärkande var också att de här krigen utspelade sig till sjöss. 

De tidigmoderna sjökrigen skapade en lukrativ nisch för stater som 
lyckades hålla sig utanför. Sjöfart under neutrala flaggor försåg de krigan-

de med nödvändiga varor, men neutrala länder tog även över stormakter-
nas koloniala handel och sjöfart. Sverige och Danmark i synnerhet drog 
fördel av situationen. Östersjöområdet och Norge levererade skeppsbygg-
nadsmaterial som var #viktigt# för de krigandes flottor. Dessutom gick 
danska och svenska skepp i så kallad trampfart. Det betyder att man frak-
tade varor mellan främmande hamnar och tog betalt för detta. Mycket 
tyder på att fraktinkomsterna under krigstider var ekonomiskt viktigare än 
transport av svenska exportprodukter. 

I takt med att handeln blev mer och mer global bredde den nordiska 
sjöfarten ut sig, först i Nordsjön och Medelhavet, och under 1700-talet även 
i Atlanten och Indiska oceanen. Med undantag för konvojer behövde Dan-
mark och Sverige inte utöka sina marina insatser medan deras handelston-
nage växte snabbt. I slutet av 1700-talet hade de danska och svenska han-
delsflottorna blivit Europas fjärde respektive femte största.5 Märkligt nog 
kunde Danmark och Sverige under vissa år samarbeta som neutrala sjö-
fartsnationer samtidigt som de under andra år var i krig med varandra. 

Neutral sjöfart var naturligtvis av stor ekonomisk betydelse för de nord-
iska kungadömena, men det är viktigt att förstå att den inte endast påver-
kade de nordiska länderna. Tack vare handeln under neutrala flaggor kun-
de de krigförande länderna fortsätta att handla med sina kolonier och med 
andra länder, och därmed blev krigens ekonomiska konsekvenser mindre 
kännbara. Neutral sjöfart och handel kan, i alla fall delvis, förklara en av 
1700-talets ekonomiska paradoxer, nämligen att perioden utmärktes av 
såväl ständiga krig mellan dåtidens stormakter som av en expansion av den 
globala handeln och det europeiska konsumtionssamhällets genombrott.6 
Den globala handeln var delvis beroende av sjöfart under neutral flagg. 

Men neutral sjöfart var även en djupt omtvistad praxis. Två principer 
stod mot varandra. Den ena emanerade ur medeltida föreställningar om 
det rättfärdiga kriget (bellum justum). Krigande parter hade rätt att med alla 
medel bekämpa fienden om kriget fördes av rättvisa skäl. I ett rättfärdigt 
krig kan ingen stå utanför, och att handla med de krigande är inte heller 
ett alternativ. Enligt ett sådant tankesätt är neutraliteten moraliskt förkast-
lig. Ledande jurister, som holländaren Hugo Grotius, argumenterade även 
efter år 1600 för denna position; fram till trettioåriga krigets slut domine-
rade föreställningen om det rättfärdiga kriget helt.7 Den andra principen 
utgick från den naturrättsliga läran, vilken stipulerar att handelsutbytet är 
en av människans naturliga rättigheter; eftersom de ekonomiska förutsätt-
ningarna varierar mellan olika samhällen är handelsutbytet nödvändigt och 
naturligt. Även denna rätt kan spåras till Hugo Grotius, framförallt hans 
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skrift Mare liberum (Det fria havet) från 1609. 
De två principerna gav motstridiga argument till neutrala och krigande 

länder. I praktiken kännetecknas situationen mellan 1650 och 1800 av en 
dragkamp mellan neutrala länder, som hävdade sina handelsrättigheter i 
en värld av växande handel och sjöfart, och krigande stater som med krigets 
rätt beslagtog/kapade neutrala fartyg och deras laster.

Situationen kompliceras ytterligare genom att de naturrättsliga princi-
perna inte alltid erkändes av alla parter. Istället hänvisade man till bilate-
rala avtal som olika länder slutit med varandra. När de brittiska domsto-
larna till exempel dömde neutrala fartyg under svensk flagg hänvisade de 
till de avtal som Sverige och England skrivit på mellan 1654 och 1661. Man 
hävdade helt enkelt att svenskarna inte uppfyllde sina åtaganden som neu-
tral nation. Men hur bilaterala handelsavtal och folkrätten tolkades i kon-
kreta situationer i en domstol berodde även på diplomatiska och politiska 
överväganden. Konvojaffären från 1798 illustrerar detta med all tydlighet. 
Kaperiverksamheten hade under 1700-talet blivit mer och mer reglerad och 
prisfrågor engagerade många aktörer med olika intressen: prisdomstolar, 
jurister, diplomater, konsuler och naturligtvis de mest berörda: fartygs-
ägare och kapare. I slutet av 1700-talet liknade kaperiverksamheten en 
väloljad byråkratisk maskin, en verklighet långt från den romantiska bild 
av pirater som förmedlas i filmer.

Här är det på plats att förklara skillnaden mellan pirater och kapare. Till 
skillnad från piratverksamheten var kaperi en legitim del av kriget; de kri-
gande hade rätt att med alla medel hindra fienden från att delta i sjöhandel 
och skaffa medel och vapen för att fortsätta kriget. Detta innebar rätt att 
ta, med andra ord kapa, fiendefartyg och neutrala fartyg som hjälpte fien-
den. Kapare försågs med så kallade kaparbrev – kungliga tillstånd att kapa 
fiendefartyg. Pirater var sjörövare som dömdes som brottslingar. Men ib-
land, vilket visas även av exemplen nedan, var gränsdragningen mellan de 
två otydlig. Särskilda krigsdomstolar, så kallade prisdomstolar, skulle av-
göra om ett kapat fartyg togs i överenskommelse med gällande lagar och 
konventioner. Om så var fallet dömdes fartyget eller lasten #såsom# god 
pris och en del av priset tillföll kaparen. Om fartyget frigavs fick kaparen 
ingenting. 

Vår artikel handlar om den rättsliga praxis som omgärdade kaperifall och 
som beskrivs i den diplomatiska korrespondensen mellan Stockholm och 
London. Materialet finns delvis i Riksarkivets samling, Diplomatica Ang-
lica, och delvis i privata samlingar.8 Den diplomatiska korrespondensen 
avspeglar egentligen förhandlingarnas slutfas. De olika prisfallen har redan 

behandlats i prisdomstolar där parterna kommit in med inlagor och argu-
ment. Den diplomatiska nivån avslöjar framförallt vad de olika fallen be-
tyder för relationerna mellan Sverige och Storbritannien. Det är viktigt att 
påpeka att vår undersökning begränsar sig till förhållandet mellan det neu-
trala Sverige och det krigförande England/Skottland eller, efter 1707, Stor-
britannien. Det finns även mycket omfattande korrespondens rörande 
Frankrikes och Hollands kaperier av svenska fartyg som inte behandlas 
här.9 

Den långa undersökningsperioden indelas i två kortare avsnitt. Perioden 
1652–1713 täcker de anglo-holländska krigen och Louis XIV:s flera krig 
1689–1713. I ett nordiskt perspektiv kännetecknas tiden av konflikter mel-
lan Sverige och Danmark i Östersjön och av Sveriges ställning som stor-
makt. Kaperiverksamheten riktad mot neutrala länder under perioden 
berörde danska och svenska priser tagna av holländare och engelsmän 
främst i Östersjön och Nordsjön. Men det finns även ovanligare episoder. 
Det svenskflaggade skeppet Burgh Stade hamnade år 1672 i en prisdomstol 
i Maryland i Nordamerika, något som vittnar om den operationsradie som 
svenska neutrala fartyg hade redan på 1670-talet.10 

En viktig fråga att avgöra i prisfall var skeppets nationalitet; först däref-
ter kunde man bedöma om det var en legitim användning av neutral flagga. 
Under anglo-holländska krigen var det vanligt att holländska skepp flag-
gades om till neutral svensk eller dansk flagg. Engelsmännen erkände inte 
omflaggningen och dömde sådana fartyg som fiendens egendom. Situatio-
nen komplicerades inte sällan av att lastens och besättningarnas nationali-
tet skiljde sig från flaggan. Kaperifallen var relativt många, men den neu-
trala sjöfarten tycks ändå ha ökat mycket snabbt. Det indikerar att vin-
sterna #var större än# de risker som neutrala fartyg tog. #”överväga” kan 
inte användas i en sådan mening#

Den andra undersökningsperioden täcker de brittisk-franska krigen mel-
lan 1756 och 1801. Under sjuårskriget (1756–1763) och framförallt under 
amerikanska frihetskriget (1776–1783) blev den nordiska sjöfarten alltmer 
aktiv i Medelhavet, Atlanten och till och med i Indiska oceanen, något som 
återigen ledde till konflikter och kapningar. 

Liksom under slutet av 1600-talet var det Storbritannien, Europas le-
dande sjömakt, som gick hårt åt de neutrala fartygen. När det gäller handel 
och sjöfart på Medelhavet, där Sverige och Danmark var lika stora, var de 
brittiska argumenten desamma som på 1600-talet. Man hänvisade till 1661 
års svensk-engelska handelstraktat och till liknande överenskommelser med 
Danmark från 1670. Det handlade om avtal som specificerade vilka varor 
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som skulle betraktas som krigskontraband och inte fick fraktas till de kri-
gande. Men tillämpningen av dessa avtal #blev# hårdare än tidigare. 

Den transatlantiska sjöfarten under neutral flagg fick en annan karaktär. 
Det handlade inte längre om att leverera nödvändighetsvaror till franska 
eller spanska hamnar utan om att frakta värdefulla laster från franska öar 
i Västindien till Europa. Kolonialhandeln finansierade de franska krigsan-
strängningarna och det ville Storbritannien stoppa. Kunde varor som sock-
er, kaffe eller indigo betraktas som krigskontraband? Den brittiska reger-
ingen introducerade 1756 nya regelverk: #”The Rule of 1756”# och ”The 
Rule of Continuous Voyage”. Regelverken gjorde all neutral trafik mellan 
de franska kolonierna och Europa illegal och därmed öppen för kapningar. 
Britterna inledde med att hävda att den handel som var stängd för neu-
trala flaggor under fredstid inte kunde öppnas i krigstid. Sedan hävdade 
man att om en last påbörjade sin resa i fransk koloni måste den betraktas 
som fransk även om man bytte befraktare i en neutral hamn, exempelvis 
på en dansk eller holländsk ö i Västindien.11 All handel under neutral flagg 
med de franska kolonierna betraktades därmed som öppen för brittiska 
kapare. 

De neutrala svarade med folkrättsliga argument, vilket inte hjälpte så 
mycket. Viktigare var försöken med ett formellt marint samarbete mellan 
Sverige, Danmark och de så kallade väpnade eller armerade neutralitets-
förbunden. Det mest framgångsrika förbundet var aktivt mellan åren 1780 
och 1783.12 Ett andra försök att etablera ett nytt neutralitetsförbund hösten 
1800 slutade i den katastrof som beskrevs inledningsvis. 

De två perioderna som belyses i artikeln är spännande att jämföra. Ar-
gumenten som användes av parterna är förvånansvärt lika – med tanke på 
hur lång tid som hade förflutit. År 1799 hänvisade den brittiska sidan fort-
farande till traktaten från 1661, precis som man gjorde på 1670-talet. På 
den svenska sidan argumenterade man för neutralas rättigheter med hjälp 
av Hugo Grotius Mare liberum och naturrätten. Men de förändrade förut-
sättningarna för neutral sjöfart efter 1750 skapade också nya omständighe-
ter. Många kaperifall berör neutrala skepp i Västindien eller på väg över 
Atlanten. Oavsett tidsperiod så ger de diplomatiska dokumenten en myck-
et handfast bild av hur de juridiska, ekonomiska och utrikespolitiska intres-
sena blandas och vägs mot varandra. 

De engelska och skotska kaperierna 
mellan 1652 och 1713 

Domstolspraxis under vår första undersökningsperiod var mycket kompli-
cerad, och den förändrades över tid. Under det första anglo-holländska 
kriget 1652–1654 var den rättsliga situationen helt enkelt oklar. England 
under Cromwell tillämpade en mycket öppen kaperiverksamhet, många 
skepp togs på oklara grunder och svensk sjöfart drabbades hårt.13 Situatio-
nen förändrades helt när man år 1654 slöt ett alliansavtal mellan Sverige 
och England. Avtalet signerades den 28 april 1654 i Uppsala av Cromwells 
ambassadör i Sverige, Bulstrode Whitelock, och drottning Kristina. Avtalet 
inkluderade den artikel som stipulerade att svensk neutral flagga skyddade/
neutraliserade fartygets last och den regel som uttrycktes i satsen ”fritt 
skepp gör fritt gods”, och dessutom definierades krigskontraband tydligt.14 
Enligt avtalet inkluderade krigskontraband inte skeppsförnödenheter, som 
var en av Sveriges viktigaste exportprodukter. 

Av de 34 fartyg som togs i kriget före avtalet frisläpptes de flesta.15 Fyra 
fartyg dömdes dock som goda priser. Grunden för rättens utslag i dessa fall 
var antingen att de var holländsk egendom eller att lasten definierades som 
krigskontraband.16 Men förhandlingarna var inte lätta. Följande exempel 
med båten Den gyllene duvan visar hur det kunde gå till. Fiskebåten från 
Göteborg togs 1652 för att ha använt holländskt fisknät. Båten släpptes fri 
först 1656 och redaren krävde, enligt dokument till den engelska ambas-
sadören i Stockholm, ett skadestånd på 2 660 pund eller 10 650 riksdaler, 
en enorm summa på den tiden. De beräknade förlusterna motsvarade fram-
förallt kostnader för vistelsen i England, rättegångskostnader och liknande 
och hade lite att göra med skeppets värde eller dess utrustning.17 

Efter Stuartrestaurationen, från 1660 och framåt, fanns i vad som mot-
svarar dagens Storbritannien två konkurrerande amiralitetsdomstolar som 
dömde i kaperifall: en skotsk och en engelsk.18 England förnyade år 1661 
avtalet med Sverige, inklusive regeln ”fritt skepp gör fritt gods”. De engel-
ska kaparna och flottan tillämpade det nyare och för neutrala fartyg för-
månligare regelverket, som också närmare motsvarade den holländska 
uppfattningen om neutrala flaggor. 

Karl II Stuart återskapade också den skotska amiralitetsrätten, som till-
lämpade skotskt lag enligt Balfour’s Practicks från 1579.19 Den grundade sig 
på den äldre mycket striktare tillämpningen av regelverk i romersk rätt. 
Skottarna tillämpade regeln att fiendegods kontaminerade neutrala fartyg, 
och bägge kunde följaktligen dömas som god pris, alltså en motsats till 
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regeln ”fritt skepp gör fritt gods”. Fartyg under svensk flagg dömdes där-
med i mycket större utsträckning som priser i den skotska domstolen. Skill-
naden blir mycket tydlig om vi jämför antalet domstolsutslag i Skottland 
och England. Den engelska amiralitetsrätten dömde under det andra och 
tredje anglo-holländska kriget ett dussin svenska priser medan den skotska 
amiralitetsrätten dömde i nästan femtio prisfall. 

Ett mycket viktigt prejudicerande fall i den skotska amiralitetsrättens 
praxis gällde fallet med skeppet Griffen från Stralsund i Svenska Pommern. 
Griffen dömdes som god pris trots att skeppets last uppenbarligen var legi-
tim. Argumentet för en fällande dom var att hon tidigare hade fraktat krigs-
kontraband på en resa mellan Ostende till Stralsund som hade gått via 
Bergen, Amsterdam och Nantes. Den skotska amiralitetsrätten hävdade att 
detta utgjorde en så kallad Continuous Voyage – kontinuerlig resa.20 Det spe-
lade inte någon roll på vilken del av resan som det fanns krigskontraband 
ombord. Istället argumenterade man att den förbjuda lasten kontamine-
rade skeppet för hela resan. Beslutet stred uppenbarligen mot både svensk 
och engelsk praxis, i Skottland däremot följde den en etablerad ordning. 
Karl II bekräftade den skotska amiralitetsrättens utslag i fallet Griffen. Ar-
gumentet från skotsk rättspraxis fick en renässans under 1700-talet. Som 
vi såg ovan implementerades ”The Rule of Continuous Voyage” under 
sjuårskriget som del av en ny brittisk politik mot neutral sjöfart.

Den ärorika revolutionen 1688–1689 förde fram Willem av Orange, den 
holländske regenten, som tronpretendent i England. Willem av Orange 
blev #kung av# England och Skottland. #kunganamn skrivs på svenska – 
men kan underförstås här?# Stuarttiden var slut och därmed upphörde 
också den särställning som den skotska amiralitetsrätten haft. De engelska 
och skotska rättssystemen började närma sig varandra. Men det betydde 
inte början på en mer neutralitetsvänlig praxis. Istället började de engelska 
juristerna att anföra lämpliga juridiska argument ur skotsk rättspraxis för 
att legitimera kaperier. 

Under de första åren av kriget mellan Frankrike och den stora alliansen 
mellan England och Holland (1689–1697) kapade engelsmännen minst 80 
svenska och 50 danska skepp som dömdes i den engelska amiralitetsrätten. 
De nordiska länderna försökte göra sjöfarten säkrare. För att skydda handel 
och sjöfart organiserade man gemensamma konvojer. Redan 1691 skrev 
Sverige och Danmark också ett avtal, Union des Neutres pour la Securité 
#lagt till accent# de la Navigation et du Commerce, för att skydda och le-
gitimera neutralitet internationellt.21 Avtalet förnyades 1693. Samarbetet 
tycks ha varit framgångsrikt eftersom antalet kapade fartyg minskade kraf-

tigt, från en topp på 23 respektive 22 kapningar 1691 och 1692 till 13 kap-
ningar 169322 och bara en kapning 1694.23 De engelska kapningarna för-
nyades dock 1697, då Amiral Rookes örlogsmän började ta svenska handels-
skepp på vägen hem från Bordeaux. 

Under kriget steg antalet svenska fartyg kraftigt; en del var nybyggda 
och en del utgjordes av omflaggade skepp från de krigande länderna. Den 
här gången var dock Holland och England i allians och agerade tillsammans 
mot neutrala Sverige och Danmark. Neutralitetssamarbetet med Danmark 
och sjöfartens expansion under 1690-talet måste betecknas som mycket 
framgångsrikt. Först på 1770- och 80-talen nådde den svenska utrikessjö-
farten samma nivåer. Men efter 1700 förändrades situationen mycket 
snabbt. Det stora nordiska kriget var en turbulent tid även för de sjöfa-
rande. Medan Karl XII krigade i Polen och Ryssland gick svenska fartyg i 
Nordsjön och Medelhavet under neutral flagg. Där pågick ett annat krig, 
det spanska tronföljdskriget (1701–1713), där sjömakterna England, Skott-
land och Holland å ena sidan stod mot Frankrike och dess allierade å den 
andra sidan. Svenskarna kapades åter av de krigande parterna. Mellan 1701 
och 1705 kapade engelsmännen minst 72 svenska fartyg. Av dessa dömdes 
fyra direkt. 45 fartyg släpptes, men i 15 fall dömdes lasten eller en del av 
den. Femton fartyg väntade på domstolens utslag i juli 170424

År 1709 gick Danmark på nytt in i det stora nordiska kriget och Skager-
rak och Kattegatt omvandlades till en krigszon där danska och svenska 
kapare och örlogsskepp nu stod mot varandra. Detta var Peter Wessel Tor-
denskjolds och Lars Gathenhielms storhetstid.25 Men handeln och den ci-
vila sjöfarten drabbades mycket hårt, och efter freden 1721 fanns inte myck-
et kvar av 1690-talets stora handelsflotta.

I skuggan av krigen 
mellan Frankrike och Storbritannien 

1756–1801

Under 1700-talet var det framförallt från sjuårskriget (1756–1763) och 
framåt som frågan om den neutrala sjöfarten åter aktualiserades. Som 
nämnt omvandlades sjuårskriget snabbt till ett världskrig. Den neutrala 
transatlantiska handeln med Västindien men även handeln i Medelhavet 
ökade i betydelse. För att skada franska intressen utan att samtidigt hamna 
i öppen konflikt med neutrala Holland, Danmark och Sverige introduce-
rade britterna nya reglementen. Det gällde framförallt ”The Rule of Con-
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tinuous Voyage” och ”The Rule of 1756”. Den första regeln och dess ur-
sprung förklarades ovan. Den andra hävdade att eftersom all trafik mellan 
metropoler (läs Frankrike) och dess kolonier var reglerade enligt merkan-
tilistiska principer i fred fick inte andra länder (läs neutrala) ersätta denna 
trafik då i det här fallet Frankrike befann sig i krig. Syftet var att förhindra 
exporten av franska kolonialprodukter till Europa. Regeln från 1756 rik-
tade sig specifikt mot de neutrala nationer som enklast kunde frakta fran-
ska varor, nämligen danskar och holländare. Danmark och Holland ägde 
öar i Västindien som i krigstid fungerade som omlastningsstationer för 
franska varor.26

I likhet med samarbetet på 1690-talet sökte svenskar och danskar sam-
verkan för att gemensamt skydda eller konvojera sina handelsfartyg. År 
1756 inleddes samarbete men redan nästa år gick Sverige in i kriget mot 
Preussen. Sveriges förlust av sin neutrala status fick dock ingen märkbar 
effekt på den svenska sjöfarten utanför Östersjön. Man fortsatte att segla i 
Medelhavet, Nordsjön och Atlanten. 

Under sjuårskriget kapade britterna 56 svenska priser, varav många som 
gick på Frankrike och i Medelhavet.27 Liksom på 1670- och 1690-talen 
utgår dokumenten från de svenska skadeståndskraven, vilket möjligen kan 
påverka dokumentens trovärdighet. I vissa fall kunde man inte belägga 
kaparnas identitet, vilket minskade kravens trovärdighet. De svenska 
skepps- och lastägarna hade sannolikt intresse av att överdriva sina förlus-
ter.

De flesta av de 56 priserna togs under krigets första år; det rörde sig om 
25 fall 1757 och 20 fall 1758. Nästan hälften, 22 fartyg, hade Stockholm som 
hemmahamn. Det tycks finnas en tydlig skillnad i hur de olika kaperifallen 
dokumenterades i Stockholm och i övriga Sverige. I Stockholm redovisas 
rättsfallen mycket detaljerat med noggrant summerade kostnader och krav. 
Kaperifall av fartyg från Visby eller Karlshamn beskrivs däremot mycket 
ytligt och många uppgifter saknas. Ta exemplet med galeasen Anna Maria 
från Karlshamn som ofredades 1757. Fartygets huvudsakliga last var salt. 
De brittiska kaparna hittade dock sex lådor med citroner, apelsiner, vin och 
ris som man stal. Skeppet Wrede från Lovisa i Finland, lastat med brädor, 
antastades i Engelska kanalen av en kapare som stal livsmedel och besätt-
ningens privata egendom. Enligt dokumenten lyckas man inte identifiera 
kaparen med skeppsnamn eller befälhavare. Sådana fall är att betrakta som 
sjöröveri #snarare# än som kaperi.

Källorna visar var fartygen kapades och till vilken hamn i England de 
togs. 21 fartyg togs till Dover, andra fördes till Portsmouth, Plymouth, 

Dunes och Sandwich. Fartyg som kapades i Medelhavet togs oftast till det 
brittiska Gibraltar. De officiella destinationerna i fartygspapperna (om-
nämnda i fraktavtal, algeriska sjöpass och liknande) låg ofta i Frankrike och 
Portugal: det handlade inte sällan om Saint-Malo, Port Louis, Rouen, 
Roche fort, Lissabon, Figuera och Porto. De angivna destinationerna säger 
en del om lastens karaktär. Ta till exempel de två fartygen från Stockholm, 
Justitia och Hwita Lambet, destinerade till den franska örlogsbasen Port 
Louis, vilka var lastade med beck. De togs i augusti 1757 till Dover av kap-
tenen Thomas Spearpoint. Fartygen frisläpptes efter ett domstolsbeslut i 
mars 1758, men lasten – beck – dömdes som krigskontraband och inget 
skadestånd för den långa vistelsen i England utbetalades. Andra kapade 
fartyg fraktade mässingstråd, järn, stål och plankor. Många fartyg från Por-
tugal och Medelhavet hade salt ombord. De som kom från Bordeaux var 
lastade med vin och konjak.

Under kriget togs tre svenska fartyg på grund av sin eventuella inbland-
ning i den västindiska handeln. Levant Fregatt och Resolution från Stockholm 
befraktades i Marseille med destination Västindien, men båda togs av brit-
terna och fördes till Gibraltar där deras laster dömdes #som# god pris. Det 
framgår inte av dokumentationen vad som hände med fartygen. Ett annat 
skepp, Lovisa Ulrica från Göteborg, seglade till Irland med planerad slut-
destination S:t Eustatius, en holländsk ö i Västindien. Men istället för 
 Irland tog fartyget last i franska Rochefort med destination den franska ön 
Saint-Domingue (dagens Haiti). Lovisa Ulrica stoppades tillsammans med 
en fransk konvoj och togs till Plymouth där det dömdes #som god# pris. 
Dessa tre fall visar tydligt att britterna var inställda på att stoppa trafiken 
under neutral flagg till franska Västindien och att det drabbade svenska 
skepp. 

Vilka var de brittiska kaparna? Antalet kapare omnämnda i diploma-
tiska källor är ganska lågt, men en kapare kunde ta fler priser. Kaparfarty-
get Duke William dyker till exempel upp ett par gånger, med två olika kap-
tener: John Pattison och Henry Wattson. En annan kaparkapten, Thomas 
Spearpoint och hans skepp The Two Susans, var mycket aktivt i Engelska 
kanalen. Robert Ross, ombord på kaparen med det storslagna namnet 
Grand Seignor of Gibraltar, tog många svenska fartyg till Gibraltar. 

Brittiska kapare använde ibland dubbla flaggor. Som tidigare nämnt be-
fann sig Sverige från 1757 i krig med Preussen, och kaparna tog svenska 
skepp som krigsbyte till preussiska prisdomstolar. Kapten James Marifield 
ombord på Prince Ferdinand seglade till exempel under dubbla flaggor. I 
augusti 1759 utanför Cartagena kapade han snauskeppet Reparation som 
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var på väg hem med en last av salt. Prince Ferdinand låtsades till en början 
vara en brittisk kapare som endast skulle kontrollera svenskarnas papper. 
Men när skeppen låg sida vid sida bytte kaparen till preussisk flagg. Repara-
tion togs till Cartagena där det efter preussiskt beslut förklarades #som# 
god pris. Samme Marifield kapade också skeppet Örn (Eagle) på väg från 
Hull i England till Setubal i Portugal. Fartyget togs i Engelska kanalen. Den 
svenska besättningen fick lämna skeppet och skickades med kaparen till 
Portsmouth i England. Örn däremot bemannades av kapare och togs till 
Emden på preussisk mark. Där dömdes fartyget #som# pris enligt preussisk 
lag. Den svenska besättningen i England släpptes först efter ett domstols-
beslut.

Kaparen Embden, under kapten John Weak, tillämpade samma teknik. 
Skeppet Stockholm, hemma i Stockholm, var på väg från Fiume (Rijeka) till 
Malta när det den 17 augusti 1759 kapades av Embden. Skeppet togs till 
Cartagena i Spanien där det dömdes som preussiskt pris medan den svens-
ka besättningen sändes till Cagliari. I september 1759 kapade samma kap-
ten även skeppet Justitia, hemma i Norrköping, på väg från Cagliari med 
en last av salt. Justitia togs först till Gibraltar och därifrån till Emden där 
det dömdes #som# pris.

Av totalt 56 tagna skepp dömdes elva #som# priser på varierande grund. 
Vissa dömdes för att de fraktade skeppsförnödenheter till franska hamnar 
(alltså krigskontraband) medan andra dömdes eftersom de var destinerade 
till franska Västindien och därmed bröt mot ”the Rule of 1756”. Den tred-
je vanligaste och knappast legala grunden för kapningen var flaggbyte. 

Hur stor var då risken att dömas #som# pris? Av de 56 tagna priserna 
dömdes endast 11 till försäljning. Hur stor andel av den svenska långväga 
sjöfarten motsvarade dessa skepp? Under hela kriget utfärdade Kommers-
kollegium 1 382 så kallade algeriska sjöpass, med andra ord dokument för 
långväga sjöfart.28 Det betyder att årligen sökte sig mellan 150 och 200 
skepp under svensk flagg till mer avlägsna vatten, till Medelhavet, ”Spanska 
sjön”, #”Baleariska sjön” för spanska delen av Medelhavet enligt NE, ska 
det ändras?# Atlanten och andra hav. Sjöfarten var betydligt livligare mel-
lan åren 1761 och 1765 än i början av kriget. Dessutom fanns det mycket 
omfattande trafik i Östersjön och Nordsjön som inte omfattas av detta 
register.29 Risken att förlora skepp och last utan ersättning tycks alltså vara 
mycket låg. 

Listan över de kapade svenska priserna från amerikanska frihetskriget 
(1778–1783) ger en liknande bild.30 Britterna tog 74 priser, nästan alla under 
krigets första månader. Kriget mellan Storbritannien och Frankrike bröt 

ut under våren 1778, efter det att Frankrike erkände den amerikanska re-
publikens självständighet och slöt ett alliansavtal med amerikanerna. Mel-
lan augusti och december 1778 tog britterna 35 svenska priser, under hela 
1779 tog de 17 priser och under åren 1780–1783 tog de 22 priser. En viktig 
förklaring till den brittiska återhållsamheten 1780–1783 var det väpnade 

De man in’t hembd, of de gefnuikte hoogmoed (Mannen i nattskjor-
tan, eller det sänkta högmodet). Holländsk gravyr från 1780. Gravy-
ren visar en man (1) i nattskjorta som representerar England. De män 
som attackerar honom representerar länderna i det första väpnade 
neutralitetsförbundet. Ryssland (3) slår England i huvudet, Danmark 
och Sverige (4 och 5) håller honom i armarna, Holland (6) slår Eng-
lands fötter i bojor och Frankrike (7) sätter en narrmössa på hans 
huvud. USA (2) går iväg med kläder och en börs. Vid sidan (8) ser vi 
fler avtacklade kaparfartyg (engelska?) och (9) handelsfartyg i full 
fart.  (Med tillstånd från American Antiquarian Society, BM 5716). 
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neutralitetsförbundet mellan Sverige, Ryssland och Danmark. Storbritan-
nien ville helt enkelt inte riskera en öppen konflikt med alla dessa sjömak-
ter som dessutom var viktiga handelspartners. 

De flesta svenska priser #togs söder# om Engelska kanalen. Många frak-
tade skeppsförnödenheter (tjära, beck, master och liknande) till franska ham-
nar. Svenska fartyg förhalades men släpptes vanligtvis fria medan laster döm-
des till tvångsförsäljning i England. De betalda priserna utgick från skepps-
dokumenten och kan knappast beskrivas som en förlustaffär för lastägarna. 
Syftet var helt enkelt att hindra leveranser av skeppsbyggnadsmaterial till 
Frankrike. 

Men vi #hittar även# ett antal mer exotiska ärenden. Skeppet Amphion, 
tillhörande Göteborgs rederi Arfwidson & Söner, lastades 1782 i Lorient i 
Frankrike med kol, vin, konjak, kontanta medel och liknande för en resa 
till Isle de France (Mauritius) i Indiska oceanen. Den 20 april 1782 togs 
skeppet av kaparen The Recovery, under kapten Barrington. Såsom den fran-
ske kungens egendom och stridande mot det svensk-engelska avtalet från 
1661, som det står i dokumenten, dömdes både last och skepp #som# god 
pris. 

Under nästa konflikt mellan Storbritannien och Frankrike, de franska 
revolutionskrigen (1793–1801, 1803–1815), förde Sverige från början en 
försiktig utrikespolitik. Återigen var syftet att hålla landet utanför krigen. 
Ett nytt neutralitetsavtal slöts med Danmark 1794. Man skulle hjälpas åt 
med konvojerna och skydda sjöfarten mot brittiska och franska kaperier. 

Politiken tycks ha fungerat väl fram till 1797.31 Den diplomatiska kor-
respondensen mellan Stockholm och London visar att den svenskflaggade 
sjöfarten påtagligt expanderade utanför de nordeuropeiska vattnen. Skep-
pet Susannah från Göteborg, till exempel, togs 1796 av britterna till vice-
amiralitetsrätten (Vice-Admiralty Court) på Bermuda där det dömdes 
#som# god pris. Fallet väckte uppenbart en viss uppmärksamhet eftersom 

Det svenska skeppet Susannah, hemmahörande i Göteborg, togs som 
pris den 3 januari 1796. Hon var på väg från Guadeloupe med last av 

socker och kaffe. Kaparen var skeppet Hezekiah, med kapten Hezekiah 
Frith. Dokumentet summerar de rättsliga argumenten rörande kap-

ningen. Den svenske kaptenen Carl Christian Berg (Apellant) #stavas 
väl med 2 p?# påstod att fartyget var på väg till Göteborg, medan ka-
paren Frith (Captor and Respondent) hävdade att fartygets verkliga de-

stination var Dunkirk#/Dunkerque# i Frankrike. (Handlingar ang. 
uppbringningar, vol. 443, Diplomatica Anglica, Riksarkivet)
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rättsinlagor från båda sidor publicerades. Detta var inget ovanligt förfa-
rande, uppenbarligen var avsikten att ge exempel och kanske vägledning 
till både kapare och skeppsägare.32 

Men under århundradets avslutande år förändrades krigspolitiken både 
i det revolutionära Frankrike och i Storbritannien, och det påverkade de 
neutrala ländernas situation. Napoleons expansion i Italien och Europa var 
en faktor. Men det viktigaste var Storbritanniens framgångar i Medelhavet, 
som omnämns i von Asps depescher till Stockholm. Efter den brittiska 
flottans segrar under 1797 och 1798 ändrades Storbritanniens inställning 
till neutral sjöfart. Britterna undvek inte längre en öppen konfrontation 
med de neutrala örlogsfartyg som skulle skydda konvojer av handelsskepp.

Konvojkrisen berördes ju i detalj i inledningen till vår artikel, liksom dess 
konsekvenser för relationerna mellan de nordiska länderna och Storbritan-
nien. Men domstolens utslag från juni 1799 väckte även uppmärksamhet 
utanför Norden. Det översattes och kommenterades i Europa och Amerika. 
Man fördömde det brittiska ”tyranniet” till sjöss och krävde en annan in-
ternationell ordning. Den amerikanske skribenten Thomas Paine publice-
rade år 1801 en antibrittisk pamflett där konvojkrisen utgjorde ett exempel 
på ”Jacobinism of the English at sea”.33 

Efter krisen 1801 förbättrades dock de svensk-brittiska relationerna. Un-
der det kontinentala systemet utgjorde Sverige ett av de kryphål genom 
vilken brittiska och koloniala varor kom till kontinenten. Relationen för-
ändrades således ganska dramatiskt till det bättre. 

Neutraliteten i profitens tjänst

Sveriges neutralitetshistoria är betydligt äldre än de flesta tror. Sverige var 
neutralt under de flesta av de stormaktskrig som utkämpades mellan åren 
1650 och 1815. I likhet med neutraliteten under första och andra världskri-
get hade den tidigmoderna neutraliteten en ekonomisk sida; man gjorde 
betydande vinster på att neutral sjöfart under svensk flagg tog över handel 
och frakt från de krigande. 

Storbritannien, tidens ledade sjömakt, motsatte sig den neutrala sjöfar-
ten. Brittiska kapare och örlogsfartyg tog svenska skepp och deras laster 
som priser. I denna artikel har vi studerat de engelska, skotska och brit-
tiska kaperierna mellan 1652 och 1801 i diplomatisk korrespondens mellan 
Stockholm och London. Vi har delat upp den 150-åriga perioden i två 
tidsavsnitt. Under tiden 1652–1713 var den svenska sjöfarten aktiv framfö-
rallt i Östersjön och Nordsjön. Frågor kring neutralitet berörde i stor ut-

sträckning skeppens och lastens ägare. De engelska och skotska kaparna tog 
många priser men relativt få blev faktiskt dömda och konfiskerades. Utan 
tvekan #var de ekonomiska vinsterna större än# riskerna. #”överväga” kan 
inte användas i en sådan mening# De politiska konsekvenserna för Sveriges 
del var också begränsade. 

Tiden mellan 1756 och 1801 påminner på många sätt om den första 
undersökningsperioden. Den karaktäriserades av en hegemonikamp mellan 
Frankrike och Storbritannien. Frågor om lastens karaktär och ägare spe-
lade åter en viktig roll i kaperifallen. Man hänvisade till samma avtal, sam-
ma definitioner av krigskontraband och samma naturrättsliga argument 
som på 1600-talet. Men på två sätt särskiljer sig den andra perioden. För 
det första så till vida att den neutrala sjöfarten var nu en global business. 
Förutom i Medelhavet var de svenska skeppen aktiva i Atlanten och till och 
med i Indiska oceanen. Riskerna blev möjligen högre men så även vin-
sterna. För det andra blev den politiska dimensionen mer framträdande. 
De neutrala länderna inledde marina samarbeten, som det första och det 
andra väpnade neutralitetsförbunden. Men de mötte även ett hårdare och 
politiskt motiverat motstånd. Från brittiskt håll accepterade man neutral 
sjöfart under amerikanska frihetskriget 1780–1783, framförallt eftersom 
Storbritannien var isolerat och den franska flottan relativt framgångsrik. 
Men den brittiska hållningen hårdnade mellan 1797 och 1801 när Royal 
Navy uppnådde ett närmast oinskränkt herravälde till sjöss. Under Napo-
leonkrigen drogs Sverige och Danmark in i konflikten på var sin sida. År 
1807, efter #det# förintande nederlaget mot Storbritannien, hamnade Dan-
mark i Napoleons läger, medan Sverige 1808 blev Storbritanniens enda 
allierade i norra Europa. Men i slutet av krigen står de båda nordiska län-
derna som förlorare: Sverige med förlusten av Finland och Svenska Pom-
mern, och Danmark med förlusten av Norge. 

Revolutionskrigens förändrade karaktär gjorde neutralitet svårt att upp-
rätthålla. Vi möter på nytt argument om det rättfärdiga kriget, där en na-
tion måste välja sida; i kampen mellan revolutionen (eller Napoleon) och 
dess fiender är neutralitet förkastlig och omöjlig. Men den omsvängning 
som kännetecknar europeisk politik efter krigen gjorde neutralitet inte bara 
möjlig utan också accepterad och respekterad. 1800-talet har nyligen be-
skrivits som ”An Age of Neutrals”.34 Karl XIV Johans neutralitetspolitik 
passar väl in i denna bild av det neutrala 1800-talet men den har, som vi 
visat i vår artikel, en mycket längre historia.
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