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Abstract 

The Hidden story of the Swedish slavery 

There are a lot of Swedish people who are aware of former Swedish colonies. St. Barthélemy 

in the West Indies, has many streets and towns named after Swedish people, exemplified by the 

capital Gustavia, named after King Gustav III. What many fail to learn about however, is the 

fact that slavery and slave trade is a relatively large part of Sweden’s cultural heritage. These 

are events that Sweden doesn’t seem to want to remember.  

This study aims to look at Swedish history books to study historical writing about Sweden’s 

involvement in slavery and slave trade. The study will also analyze the social debate regarding 

slavery in Swedish newspapers, in an effort to showcase why these historical events have been 

forgotten and purposely evaded. The study will make use of theoretical standpoints revolving 

around historiography and use of history.  

The results show that social debates in Swedish newspapers is largely in agreement regarding 

the grim nature of slavery and the shameful historical events that transpire. In addition to this, 

the papers seem to be in agreement regarding the need to address this part of Sweden’s history 

in an effort to tackle future conflicts facing multicultural countries such as Sweden. In regard 

to history books, the result is telling. In essence, history outside of Europe has been neglected, 

and thus Sweden has been allowed to create their own historical narrative, leaving slave trade 

beyond the horizon. 

Keywords: Slavery, St. Barthélemy, Sweden, West Indies, colony, slaves 
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1. Inledning
Med ett stort intresse för historia är det för mig ingen nyhet eller hemlighet att Sverige hade en 

inblandning i den transatlantiska slavhandeln på 1700- och 1800-talet. Precis som att Sverige 

även kolonialiserade en ö i Karibien. Ön S:t Barthélemy som Sverige köpte av Frankrike år 

17841 bodde det 739 personer vid det svenska övertaget, varav 281 var slavar och den användes 

för att sälja och köpa fler.2 Redan ett år senare, 1785 hade befolkningen ökat till 542 “fria” och 

408 slavar. 3    

Genom att söka efter Sveriges inblandning i slavhandeln på internet och efter ön S:t Barthélemy 

ger det en uppfattning av att det inte är helt allmänt känt att Sverige varit involverade i den 

fruktansvärda människohandeln. Google ger en träff till SVT:s nyhetssida och en artikel från 

2013 med rubriken Sveriges slavhandel avslöjad.4 Artikelförfattaren kanske tar i lite väl i 

rubriken men det ligger något i det. Hur mycket har det mörkats? Hur har samhällsdebatten i 

svensk media sett ut?  

Vidare dyker en artikel från Svenska dagbladet också från 2013. Det är en researtikel med 

rubriken Ett karibiskt Sverige. Där det självklart inte är något konstigt med att inte nämna 

slavhandel i en artikel som ska locka resenärer. Det som däremot väcker min uppmärksamhet 

är att de trots det valde att skriva: “.. ön har också en rik svensk historia, som ömt vårdas av 

öborna.”5 utan att gå in på historian där Sverige bedrev slavhandel på ön. Göran Skytte 

beskriver i boken Kungliga Svenska slaveriet ön S:t Thomas, som under samma period var ett 

en dansk slavkoloni6: “På avstånd ser det ut som paradiset. På nära håll ser man att det är 

kapitalismens baksida. Historiens skräphög.”7 Det är enkelt att koppla samman citatet och 

istället associera det med S:t Barthélemy, speciellt efter att flera researtiklar har konsumerats.   

Samma frågetecken som uppstått av tidigare presenterade tidningsartiklar uppstår när Skyttes 

1 Sjögren, Bengt, Ön som Sverige sålde: [S:t Barthélemy], Zinderman, Göteborg, 1966, 31-32.
2 Sjögren, 1966, 31.
3 Sjögren, 1966, 32.
4 Zachrisson, Niklas, “Sveriges slavhistoria avslöjad”, SVT, 7 okt 2013, Tillgänglig
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sveriges-slavhistoria-avslojad (hämtad 2017-12-27)   
5Svenska Dagbladet, Respress, “Ett karibiskt Sverige”, 8 nov 2013, Tillgänglig:
https://www.svd.se/ett-karibiskt-sverige (hämtad 2017-12-27)   
6 Skytte, Göran, Det kungliga svenska slaveriet, Askelin & Hägglund, Stockholm, 1986, 17.
7 Skytte, 1986, 18.
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bok plockas upp och baksidestexten av boken konsumeras: “I denna bok skriver Göran skytte 

om en märklig och nästan helt okänd period i svensk historia: När kolonialmakten Sverige 

bedrev slavhandel i Västindien.” Är det en nästan helt bortglömd del i den svenska historien?  

Det gjorde mig således nyfiken inför vad som skrivs i svenska historieböcker och hur den 

svenska debatten ser ut. Hur mycket nämns det eller mörkas det till ett minimum? Går det iså 

fall ta reda på varför ämnet om Sveriges slavhandel mörkats och varför historieskrivningen om 

S:t Barthélemy som en slavkoloni är mager? Går det att avläsa och analysera debatter som berör 

ämnet för att reda ut alla frågetecken? Det här är frågetecken som återfinns i undersökningens 

frågeställningar och som kommer att rätas ut under undersökningens gång. 

S:t Barthélemy tillhör Sverige som en koloni mellan 1784 fram till 1878. Sverige förbjuder 

slavhandel 1813 men det dröjer fram till 1847 tills slaveriet får ett slut för svensk räkning. 

Frankrike köper tillbaka kolonin 1878 och den svenska kolonialismen på S:t Barthélemy når 

sitt slut. Slaveri och slavhandel under svensk flagg är ett således ett avslutat kapitel, men hur 

bra lyckades Sverige dölja det för eftervärlden och varför ville de göra det?    

1.1 Syfte 
Den här undersökningen sätter fokus på det faktum att Sveriges inblandning i den 

transatlantiska slavhandeln under 1700- och 1800-tal inte fastnat under någon stark strålkastare. 

Ämnet har mörklagts och glömts bort, i varje fall tills under senare år och syftet blir därför att 

se varför Sveriges inblandning och delaktighet har mörkats och reducerats till ett minimum. 

Därmed även historieskrivningen om S:t Barthélemy som en slavkoloni snarare än den nutida 

paradisön.8 Översiktsverk av den svenska historian varierar mycket i sin historieskrivning om 

Sveriges slaverihistoria. Det går från att peka på att det är en skamfläck för Sveriges historia 

till att bara nämna S:t Barthélemy som en handelskoloni men inte ett ord om slavarna. Det blir 

därför intressant att studera det jämsides med debattartiklar för att uppdaga hur mycket fokus 

frågan fått.    

8 Svenska Dagbladet, 2013, Tillgänglig: https://www.svd.se/ett-karibiskt-sverige (hämtad 2017-12-27)
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1.2 Frågeställning 
Uppsatsen grundar sig i två frågeställningar: 

● Hur ser den svenska samhällsdebatten som berör Sveriges inblandning i den

transatlantiska slavhandeln ut under 2000-talet?

● I vilken mån har Sveriges inblandning i den transatlantiska slavhandeln under 1700-

och 1800-talet reducerats i historieskrivningen?

1.3 Avgränsningar 
Ursprungsidén för undersökningen var till en början att undersöka den svenska offentliga 

debatten från och med 1960-talet men efter vidare forskning har det visat sig finnas ett väldigt 

magert utbud för ramen av valt ämne. Den första artikeln som återfinns i resultatet är således 

från 2007. Genom kopplingar till det teoretiska utgångsläget kommer analysen att tangera ett 

svenskt samhälls- och socialpolitiskt perspektiv som sträcker sig fram under andra hälften av 

1900-talet och når hela vägen fram till 2010-talet. Undersökningen diskuterar inte svensk 

kolonialism i sin helhet eller ett forskningsläge som belyser svensk kolonialhistoria. Där svensk 

kolonialism nämns fokuserar undersökningen bara på Sveriges ö S:t Barthélemy och inte 

tidigare eller senare kolonialhistoria.  

2. Bakgrund
2.1 Slaveri och slavhandel under svensk flagg  
Året är 1783 och Gustav III är Sveriges kung, han är 38 år gammal och hans makt har 

kulminerat.9 Men med makt kommer det ofta fiender. En stark grupp inom adeln konspirerar 

mot kungen då de tror att han är på väg att bli en tyrannisk envåldshärskare. Samtidigt kollapsar 

rikets finanser och det blir en missväxt och landet lider av hungersnöd.10 1784 var det klart, S:t 

Barthélemy tillhör nu Sverige istället för Frankrike.11 Första gången det kungliga rådet träder 

samman ska de diskutera hur S:t Barthélemy ska användas. Det är den 23 augusti och redan nu 

diskuterar Sveriges regering slavhandel som en möjlighet genom den nya kolonin. Ön 

producerar i huvudsak salt och bomull. Sveriges dröm med en koloni var egentligen att grunda 

en egen bosättnings- och handelskoloni i Västindien. Plantagejordbruk var uteslutet på grund 

9 Skytte, 1986, 18.
10 Skytte, 1986,  22.
11 Hildebrand, Ingegerd, Den svenska kolonin S:t Barthélemy och Västindiska kompaniet fram till 1796, PH.
Lindstedts universitetsbokhandel, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1951, 32. 
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av ön storlek och karghet. Det är en mycket liten ö och för att sätta det i relation är Visingsö i 

Vättern större.12 Istället fick ön bli ett handelscentrum vilket blev en framgång i samband med 

inrättandet av en frihamn som blev staden Gustavia.13 1785 befinner Salomon Mauritz von 

Rajalin på ön och har i uppdrag att bygga upp den nya kungliga staden. Gustavia ska byggas 

med hjälp av slavarbete och Rajalin kallar till sig alla vita invånares slavar som arbetskraft.14 

Till en början slogs det fast att det inte gick att odla på ön men efter att Rajalin åkt runt på ön 

konstaterar han att en del av jorden är brukbar. Han konstaterar dock att de vita invånarna 

behöver fler slavar för att jordbruk ska vara en möjlighet. Det leder till ett stort ställningstagande 

för Gustav III hemma i Sverige. De vita invånarna har nämligen inte råd att köpa fler slavar och 

Rajalin ger Gustav III ett förslag. Kungen kan utrusta ett skepp som ska hämta slavar i Afrika 

för att sedan sälja dem på kredit till de fattiga vita på S:t Barthélemy. De vita behöver således 

inte betala förens de fått tillräckligt med avkastning för marken de odlat upp. Gustav III måste 

fatta ett beslut huruvida den svenska staten ställer sig till slavhandel.15 Den 24 augusti 1785 

diskuterar han det med sitt råd och svaret blir nej på Rajalins förslag, det av flera anledningar. 

Den ekonomiska biten väger över och i protokollet markeras det som en affär med stor 

osäkerhet. Det är dyrt med en slavexpedition till Afrika och om pengarna inte når tillbaka till 

Sverige kan det bli en ekonomiskt tyngd för kronan. Samtidigt vill kungen och rådet inte stänga 

dörren och ger sig själva ytterligare två veckor för att komma fram med en annan lösning. Två 

veckor går och kungen skriver ett brev till Rajalin. Han tar här en klar ställning till slaveriet och 

är positiv till det men måste fortfarande vidare tänka på saken.16 Gustav III vill satsa på 

slavhandel men det är en fråga om tid, han avvaktar det rätta tillfället.17                

  

Gustav III tar fram ett skattesystem för S:t Barthélemy där han skiljer mellan invånarna utifrån 

en rad olika aspekter.    

 

För en hvit invånare: 2 pesos. 

För en hvit invånare under 14 år: 1 peso. 

För en fri neger och mulatter: 1 peso och 4 escalins. 

                                                
12 Hildebrand, 1951, 82. 
13 Weiss, Holger, Slavhandel och slaveri under svensk flagg: koloniala drömmar och verklighet i Afrika och 
Karibien 1770-1847, Atlantis, Stockholm, 2016, 12. 
14 Skytte, 1986, 33. 
15 Skytte, 1986, 35. 
16 Skytte, 1986, 36. 
17 Skytte, 1986, 37. 



 

  8 (40) 

 
 

För en fri neger och mulatter under 14 år: 6 escalins. 

För en slaf, frisk och färdig: 2 escalins 

För en slaf under 14 år: 1 escalin.18 

 

Tabellen gäller för hur mycket skatt varje invånare på S:t Barthélemy ska betala till den svenska 

kronan varje år.19 Han tar fram tabellen den 28 augusti 1786 och den 1 april tidigare samma år 

bestämde han sig för att ön skulle bli vad som idag skulle kallas ett skatteparadis. På S:t 

Barthélemy kunde skuldsatta personer som flytt från omkringliggande öar i Västindien få skydd 

för sig och sin egendom. Vilket i sin tur leder till en diplomatisk konflikt. Den svenske 

kommendanten på S:t Barthélemy som vi vid det här laget känner till, Salomon Mauritz von 

Rajalin mottar en not från den engelske guvernören på ön Antigua där han protesterar. Eftersom 

att de engelska män som flyr till den svenska ön tar med sig sina slavar. Samma män har lånat 

pengar med slavarna som pant. De flyr nu utan att betala sina skulder och därför anser 

guvernören att det blir Sveriges skyldighet utlämna de pantsatta slavarna åter till Antigua. 

Rajalin duckar ärendet och låter det hamna på kungens skrivbord istället. Rådet sammanträder 

den 15 september 1786 och diskussionen leder till två alternativ. Antingen skickas slavarna 

tillbaka till den engelska ön. Alternativt hålls de kvar på S:t Barthélemy. Var av det andra 

alternativet lockar mest. Eftersom att det skulle leda till att det beskattningsbara på ön växer 

enligt skattetabellen ovan och det är precis vad som sker. De som får stanna på den svenska ön 

är de pantsatta slavarna.20  

 

På hösten 1786 befinner Gustav III sig i ett svårt inrikespolitiskt läge. Som tidigare redogjorts 

för var Sverige inte stabilt vid den här tidpunkten. Det råder nu en extrem missväxt och 

hungersnöd. I vissa kretsar gick det kritiska strömmar mot hovet för ett dyrt nöjesliv. Kungen 

måste göra något åt situationen och allierar sig därför med den nya klassen av handelsmän och 

direktörer, den klass som vill upp. Borgerskapet vill skapa framtiden och det är kungen 

medveten om. Han skapar ett aktiebolag som får namnet, Västindiska Kompaniet.21 Han själv 

är den största aktieägaren i bolaget och utöver det finns det totalt 112 aktieägare.22 Kungen går 

ut på den öppna marknaden och säger att alla har möjlighet att köpa aktier i bolaget. Vilka det 

                                                
18 Skytte, 1986, 38. 
19 Skytte, 1986, 37. 
20 Skytte, 1986, 38. 
21 Skytte, 1986, 39. 
22 Skytte, 1986, 40. 
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sedan är som får teckna aktier väljer han sedan ut själv.23 Västindiska Kompaniet är i en gråzon 

mellan ett privat företag och ett företag i den offentliga sektorn. Det är ett privat företag men 

kungen utfärdar ett särskilt privilegiebrev där han genom punkt efter punkt gör det till ett slags 

officiell svensk institution. Han jämställer kompaniets fartyg med den svenska flottans genom 

att tillåta Västindiska Kompaniets använda sig av den svenska kronans flagg. Kompaniet har 

till sitt förfogande att döma personal utifrån egna regler och har rättigheter att utfärda 

reglementen, konventioner och författningar som väger lika tungt som att kungen själv stadfäst 

dem.  

 

Västindiska Kompaniet får enligt lag rätten att bedriva slavhandel mellan Afrika och S:t 

Bartémely. Ordagrant citerat från paragraf fjorton från kungens privilegiebrev; 

“Compagniet lemnas ock frihet at drifwa slafhandeln på Angola och Africanska kusten, der 

det tillåtit är, samt at af andra nationer låta befrakta Compagniets skepp på hwilken 

Werldsdel som helst, enär Cotmpagniet sådant förmånligt finner.” Kungen erhåller en 

fjärdedel av alla inkomster på S:t Bartélemy och kompaniet får tre fjärdedelar.24  

 

1787 omnämns S:t Barthélemys huvudstad officiellt till Gustavia och är sedan 1785 en frihamn 

för alla världens nationer och en tioårig fristad för människor med skulder oavsett vart deras 

skulder härstammade ifrån.25 På ön bor det vita, bruna och svarta.26 Eller som Per Herman von 

Rosenstein som är en svensk byråkrati kategoriserar dem: ”de vita, de fria kulörta och de svarta 

slavarna”,27 det vill säga tre kategorier. Rosenstein har tecknat en slavlag på tio sidor som 

innehåller 34 paragrafer. De tre grupperna har ingen likhet inför lagen, samhällets straffsystem 

är reglerat av hudfärg och social ställning.28 När en slav bryter mot någon av Rosensteins lagar 

ska slaven dömas till någon form av kroppsstraff. Med hjälp av piska, halsjärn, brännmärkning, 

glödande järn eller döden. Var av den enskilde ägaren, det vill säga det privata kapitalet får utan 

inblandning med den offentliga sektorn dela ut 29 piskrapp. Om slaven ska ta emot fler än så 

måste ägaren lämna över slaven till bödeln. Det samma gäller om slaven ska torteras, då är det 

en tjänsteman som måste utföra denna tortyr.29      

                                                
23 Skytte, 1986, 39. 
24 Skytte, 1986, 41. 
25 Weiss, 2012, 70. 
26 Sjögren, 1966, 62. 
27 Skytte, 1986, 41. 
28 Skytte, 1986, 48. 
29 Skytte, 1986, 50. 
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Sverige kom således sent in i bilden när det kommer till slavhandeln. Det dröjer inte länge 

förens land efter land förbjuder slavhandel på sina kolonier. Danskarna är först ut och beslutade 

1792 att slaveri var en förbjuden aktivitet från och med 1802. England förbjöd det 1807 och 

Förenta staterna ett år senare, 1808. Sverige förbjuder slaveriet från och med 1813. och 

Holländarna förbjuder det året därpå. Portugal dröjer ända till 1836 och där efter kommer också 

Påven i Roms bannlysning, 1839.30 Slavemancipationen var en process under några års tid och 

når sin slutpunkt 1847 och slaveriet är således avskaffat och för alltid förbjudet.31 Slaveriet får 

således ett slut utifrån ett svenskt perspektiv. Det dröjer till 1862 innan president Lincoln 

förklarar slaveriet upphävt i USA och ett år senare i Holland. Kuba och Brasilien dröjer ända 

fram till 1881 respektive 1888.32 Efter 1847 har Sveriges intresse för kolonin svalnat ganska 

rejält. Kung Oscar försöker sälja ön år efter år. Sommaren år 1877 meddelar Frankrike att de är 

villiga att köpa tillbaka S:t Barthélemy. Den 16 mars 1878 är affären fullständig och kungen 

säljer ön åter till Frankrike.  

 

2.2 Allmänt om slaveri 
Dick Harrison ställer sig frågan, vem är slav? Han konstaterar samtidigt att det finns en lång 

rad forskare som ger sin egen definition och innebörd. Det verkar dock finnas en typ av 

gemensam nämnare hos flertalet forskare, eller snarare tre liknande variabler. En slav är ingen 

människa utan en sälj- och köpbar vara, en handelsvara, något som ses som ett ting, ett föremål 

och något som en person kan äga. Slaven har således ingen juridisk rätt till sin egen person. 

1926 försöker Nationernas förbund att utrota slaveriet genom just den här punkten och sätter 

den i centrum för sin slavdefinition.33 Den andra definitionen betonar att slaven är en främling. 

Slaven har ingen koppling eller plats i ett familjebaserat socialt nätverk. Förblir alltid en 

främling i det samhälle vilket slaven arbetar i. Den tredje och sista definitionen berör makt och 

våld då slaven blir slav genom våld och där hotet om mer våld är ofrånkomligt för att 

slavsystemet ska fungera. Det måste ske en konkret maktutövning för att definiera ofrihet.34 

Harrison menar samtidigt att det givetvis finns slavsystem som avviker från de tre presenterade 

variablerna. På samma sätt som det finns slavar som inte lever under konstant hot och fruktan 

                                                
30  Sjögren, 1966, 33. 
31 Skytte, 1986, 133. 
32 Sjögren, 1966, 35. 
33 Harrison, Dick, Slaveri: en världshistoria om ofrihet. Forntiden till renässansen, Historiska media, Lund, 
2006, 30 
34 Harrison, 2006, 31 
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för våld finns det slavsystem där slavarna har både släktingar och vänner. Således blir inte 

slavarna permanenta främlingar.35 Hur och varför? Är de frågor Harrison sedan ställer sig. Hur 

uppkom slaveriet? När, var och varför uppstod idén att andra människor kan och bör ses som 

levande verktyg, som ting och inte som egna människor? Harrison lämnar frågan var åt sidan 

eftersom att urgamla källor från högkulturer över hela jordklotet lämnat efter sig slaveri som 

ett framträdande fenomen. Han ser det som onödigt att ens försöka besvara. Frågan när ser han 

inte som onödig men istället som omöjlig att svara på. Med den slutsats att det uppstod innan 

skrivkonsten var uppfunnen och det blir således bara spekulationer och inga verkliga slutsatser 

som kan dras. Harrison fokuserar därför på frågorna hur och varför och leder det hela in i 

Mesopotamien och därmed nuvarande Irak men för omkring 3000 f.Kr. Jordbruk låg i grund 

för rikena i Mesopotamien. Arbetskraft till plantagen behövdes men huvuddelen av arbetet 

utfördes av fria bönder. Inget av de mesopotamiska rikena var slavsamhällen men slaveriet som 

institution var helt accepterad.36 Det fanns två kategorier av slavar. Där både hur och varför 

besvaras. Efter ett avslutat krig blev krigsfångar slavar hos den vinnande civilisationen. I regel 

blir även fångens ättlingar till slavar.37 När ett krig är vunnet och en människa är besegrad finns 

det en förödmjukelse som slår alla andra om man bortser från en dödsdom. Att beröva 

människan sin värdighet som människa. Genom att reduceras till ett ting och inte längre en egen 

person. Där människan kan säljas, köpas och således blir en slav.38 I den andra kategorin 

återfinns fattigdom där skuldsatta människor som inte har råd att betala vad de är skyldiga då 

försätts i slaveri. Antingen genom en ömsesidig överenskommelse eller genom tvång från den 

part med mer makt.39 Slaveri är således en av de längst pågående former av ekonomisk och 

social organisation40 då det går att följa fram till nutid och dagens situation i Libyen och den 

pågående slavhandeln där.41   

 

Slavhandeln på atlanten var välutvecklad redan på 1500-talet. Vid tiden för den “Nya världen”, 

och Amerikas så kallade upptäckt var slaveriet i full rullning på öarna ute i atlanten som 

                                                
35 Harrison, 2006, 31 
36 Harrison, 2006, 50-51. 
37 Harrison, 2006, 52. 
38 Harrison, 2006, 53. 
39 Harrison, 2006, 52. 
40 Fogel, Robert William & Engerman, Stanley L., Time on the cross. 1, The economics of American negro 
slavery, 1.ed., Boston, Mass., 1974 
41 Elbagir, Nima, Raja, Razek, Platt, Alex & Jones, Bryrony, “People for sale - Where lives are auctioned for 
$400”, CNN, Aug 2017, Tillgänglig: http://edition.cnn.com/2017/11/14/africa/libya-migrant-auctions/index.html 
(hämtad: 2018-01-12) 
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européerna kolonialiserat. Det går mot en sockerrevolution och den transatlantiska handeln 

behövde varken en ideologisk, ekonomisk eller social revolution för att blomma ut. Spanjorerna 

och portugiserna besatt kunskapen över hur de skulle kontrollera stora mängder med ofri 

arbetskraft och förde över den idén och konceptet till den Nya världen. Öarnas odlingsyta var 

begränsad eftersom de ofta var små och bergiga men slaverikonceptet var utvecklat. Nu fanns 

det tack vare Amerikas enorma landytor nya möjligheter för jordbruk. För att göra det till 

verklighet behövdes arbetskraft och lösningen var slaveri och slavar.42   

 

Slaveri är tyvärr som tidigare redogjorts för ovan inte bara ett historiskt fenomen och som nått 

sitt slut. I oktober under 2017 bevittnade och filmade CNN slaveriauktioner i Libyen vilket har 

varit uppmärksammat i media senaste tiden. CNN redogör för slavauktioner på nio olika platser 

i landet men tror att det finns fler än så. Slavar auktioneras ut till ett startpris av 400 dollar och 

kampen mot där en människa kan äga en annan som ett redskap är således fortfarande inte 

över.43 

 

2.3 Sverige i ett globalt sammanhang   
Slavhandeln kulminerar under 1700-talet44 och det är som känt då Sverige hoppar på tåget med 

kolonialiseringen av S:t Barthélemy. När Sverige får kontroll över ön har England, Frankrike, 

Spanien och Danmark bedrivit slaveri och haft kontroll över slavkolonier i Västindien under en 

lång tid tillbaka.45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 Harrison, Dick, Slaveri: en världshistoria om ofrihet. 1500 till 1800, Historiska media, Lund, 2007, 31. 
43 Elbagir, 2017, Tillgänglig: http://edition.cnn.com/2017/11/14/africa/libya-migrant-auctions/index.html 
(hämtad: 2018-01-12) 
44 Harrison, 2007, 71. 
45 Schibbye, Martin, Svensk handel med slavar 1784-1847 - Varför infördes och avskaffades slaveriet på den 
svenska kolonin S:t Barthélemy, Magisteruppsats. Stockholm suniversitet, Stockholm, 2007, Tillgänglig 
https://www.blankspot.se/content/uploads/2016/10/Uppsattsomsvenskslavhandel.pdf (hämtad 2017-12-16), s. 9 



 

  13 (40) 
 

Diagram 1: Slavar importerade till den ”Nya världen” 1500- 1870  

   

 
         

     
Källa: Fogel, Robert William Time on the cross. 1, The economics of American negro slavery Little, Brown and 

Company Boston- Toronto 1974 sid14. För deras statistiska metoder se Time on the cross. 2, Evidence and 

methods: a supplement.46 

 

Fogel presenterar ett diagram som räknar antalet slavar i procent och Sverige klumpas ihop 

tillsammans med Holland och Danmark. Tillsammans står de där för sex procent av det totala 

antalet slavar som importerades till Västindien mellan 1500 och 1870. I en internationell 

kontext är det således inget stort avtryck i relation till andra europeiska länder som England och 

Frankrike. Fokus i den här undersökningen är inte heller omfattningen utan orsakerna till 

mörkandet av deltagandet.   
 

3. Forskningsläge  
Tidigare forskning om slaveri och slavhandel måste först och främst behandlas i två olika 

kategorier. Internationell forskning och forskning som berör svensk slavhandel, kolonialism 

och S:t Barthélemy. Den första kategorien är på snudd till oändlig medan den andra är relativt 

blygsam men där det ändå behövts göra en avgränsning för undersökningen. 

 

Tidigare forskning är grundläggande för undersökningen eftersom det är tidigare forskning i 

form av historieböcker och publikationer som utgör grunden för frågeställningen. Den tidigare 

forskning som stått i grund för att dra undersökningens analytiska slutsatser presenteras nedan. 

                                                
46 Schibbye, 2007, Tillgänglig 
https://www.blankspot.se/content/uploads/2016/10/Uppsattsomsvenskslavhandel.pdf (hämtad 2017-12-16), s.9 
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Dick Harrisons utgåvor Slaveri: En världshistoria om ofrihet kommer i tre delar och omfattar 

slaveriets historia från Mesopotamien till nutid. Även Sveriges del är inkluderat i Harrisons 

verk. Harrisons böckers är således skrivna ur ett globalt fokus där Sverige behandlas men det 

blir således ingen komplett studie om Sveriges slavhandel. Därför är två böcker utvalda för 

studien i linje med fokus på slavhandeln ur ett svenskt perspektiv. Boken Det kungliga svenska 

slaveriet av Göran Skytte, skriven 1978 samt en nyare bok utgiven 2016 av Holger Weiss, 

Slavhandel och slaveri under svensk flagg. I båda böckerna följer en ingående rundtur i den 

svenska slavhandeln och den svenska kolonialismen i form av S:t Barthélemy. Där Gustav III 

studeras och hans agerande samt presenteras ekonomiska förklaringar till det svenska slaveriet. 

För att komplettera till historieskrivningen om Sveriges slavkoloni har även Ingegerd 

Hildebrands avhandling, Den svenska kolonin S:t Barthélemy och det Västindiska kompaniet 

fram till 1796 varit behjälplig. Hon skriver att Sveriges regering aktivt tagit ställning för 

slavhandeln med ön som bas och att de inblandade parterna varit: “påfallande måna om att dölja 

detta förhållande för eftervärlden.”47 På samma vis har Bengt Sjögrens bok, Ön som Sverige 

sålde: S:t Barthélemy varit en god resurs för bakgrundsbeskrivningen för slaveri och 

kolonialism.   

  

Martin Schibbye som idag är en känd svensk journalist och är känd för hur han i samband med 

ett jobb i Etiopien, 2011 satt fängslad i 438 dagar.48 Under sin magisterexamen i ekonomisk 

historia skriver han uppsatsen, Svensk handel med slavar 1784-1847 - Varför infördes och 

avskaffades slaveriet på den svenska kolonin S:t Barthélemy. Genom en metod som grundar sig 

i att studera den svenska kolonins ekonomi och politiska utveckling kartlägger Schibbye tänkt 

perspektiv genom i stor del Riksdagstryck från skriven tidsperiod.49   

 

Ale Pålsson presenterar 2016 sin avhandling, Our Side of the Water: Political Culture in the 

Swedish colony of St Barthélemy 1800–1825. Avhandlingen grundar sig i slaveriet och det 

faktum att det svenska slaveriet har lyfts allt mer i media på senare år. För att skapa en förståelse 

för den svenska kolonialismens förflutna räcker det enligt Pålsson inte att bara studera det 

svenska. Han menar att den karibiska och atlantiska historian måste även studeras. Genom fyra 

frågeställningar och fyra centrala begrepp i den teoretiska utgångspunkten. Politisk kultur, 

                                                
47 Sjögren, 1966, 37. 
48 Schibbye, u.å, Tillgänglig: https://www.blankspot.se/author/martin-schibbye hämtad 2018-01-06 
49 Schibbye, 2007, Tillgänglig: 
https://www.blankspot.se/content/uploads/2016/10/Uppsattsomsvenskslavhandel.pdf (hämtad 2017-12-16) 
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nationalitet, kolonial rörlighet och korsning mellan ras och kön. Utifrån dem svarar han bland 

annat på hur den fria befolkningen på S.t Barthélemy deltog i den politiska diskussionen och 

dess handlingar samt vad det fanns för gränser för politiskt deltagande.50  

 

Fredrik Thomasson är specialist på Karibiens historia med fokus på slavarnas villkor på S:t 

Barthélemy under åren som ön ägdes av Sverige. Han har en lång rad med forskning på ämnet 

och 2013 presenterade han 32 piskrapp vid quatre piquets – Svensk rättvisa och slavlagar på 

Saint Barthélemy i Historielärarnas förenings årsskrift förkortat HLFÅ. Thomasson utgår ifrån 

domstolsprotokoll som källmaterial och kan därför presentera hur slavar behandlades på S:t 

Barthélemy när kolonin var i Sveriges ägor. Thomassons forskning ger en målande bild av hur 

slavarna levde på ön eftersom att han presenterar enskilda fall med både namn och individuella 

historier från slavar och fria svarta.  Artikelns syfte var att introducera hans forskningsprojekt 

kring lag och rätt på Saint Barthélemy. Utan att förminska Sveriges fulla ansvar för hårda straff 

mot slavar hade Thomasson som mål att visa att den lokala västindiska praktiken i mång 

avseenden var viktigare än de lagar och den praxis som de nyutnämnda 

kolonialadministratörerna tog med sig från Sverige.51  

 

4. Teoretiskt perspektiv – Historiografi och historiebruk 
Historikern Ulf Zander har skrivit avhandlingen, Fornstora dagar, moderna tider - Bruk av 

debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte. Där presenterar han ett övergripande 

perspektiv på historia, historiografi och samhällsanalys. Det faller väl in med vad den här 

undersökningen är inriktad mot. Zander definierar historiografi genom: “den vetenskapliga 

analysen av historieforskning och historieförmedling.”52 Mellan ett objektivt sanningssökande 

och en historieförmedling som är identitetsskapande balanseras historieskrivningen och 

historieforskningen för att sedan träda fram vid en historiografisk analys.53 

Knut Kjeldstadli behandlar och konkretiserar historiografi i sin bok Det förflutna är inte vad 

det en gång var: “Historiografi är forskningen om och framställningen av historieämnets 

                                                
50 Pålsson, Ale, Our Side of the Water – Political Culture in the Swedish colony of St Barthélemy 1800-1825, 
Doktorsavhandling. Stockholms universitet, Stockholm, 2016, Tillgänglig: http://su.diva-
portal.org/smash/get/diva2:967510/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2018-02-21). 
51 Thomasson, Fredrik, ”32 piskrapp vid quatre piquets – Svensk rättvisa och slavlagar på Saint Barthélemy”, 
Historielärarnas förenings årsskrift, 2013, Tillgänglig: http://www.lai.su.se (hämtad 2018-02-22).   
52 Zander, Ulf, Fornstora dagar, moderna tider: bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till 
sekelskifte, Nordic Academic Press, Diss. Lund : Univ., 2001,Lund, 2001, 21. 
53 Nationalencyklopedin, “Historiografi”, Tillgänglig:  
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/historiografi (hämtad 2018-01-01). 
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historia.”54 Det finns tre olika syften med historiografiska studier. Genom att studera och 

producera historia går det att genom det bli medveten om sin egen identitet eller tradition. 

Vidare studeras historieämnet med ett utfall att epoker konkretiseras och yttras i en vetenskap. 

Det tredje och avgörande syftet blir den kritiska uppgiften. Argument för historiografi leds 

genom att studier av tidigare arbeten går det att se hur de har kommit till korta. Utifrån det går 

det att se möjligheter för att komma vidare. Syftet är inte att genom triumf se på de misstag som 

begåtts i det förflutna. Därför inte heller att brösta sig över sin egen nutida förträfflighet. 

Poängen är att få större självinsikt genom att se hur tidigare generationer har formats av 

skiftande tendenser inom ämnet och samhället: “Att skriva historiografi blir en kamp om ämnets 

innehåll, om vad och hur det ska vara. Ett exempel är olika gruppers och generationers 

hållningar till franska revolutionen.”55   

  

Människor kan ha olika förhållningssätt till det förflutna. Där människors situation är beroende 

från begångna orättvisor och misstag.56 Det är inget vi kan frigöra oss från men: “allt förgånget 

är värt att dömas”.57 Det grundar sig i det kritiska historiebruket och behovet av att kritisera det 

förflutna. Det är en nödvändighet men det är varken enkelt eller en riskfri process.58 Klas-Göran 

Karlsson identifierar fem olika historiebruk. Vetenskapligt, existentiellt, moraliskt, ideologiskt 

och icke-bruk. Kopplat till varje bruk finns specifika bruk, brukare och funktioner. Trots 

kategoriseringen för att tillfredsställa olika behov kan de i princip appliceras på alla 

samhällen.59 Det moraliska historiebruket blir således lämpligt för undersökningen eftersom att 

civilisationsprocessen och moderniseringens skuggsidor återfinns i kategorin. Fokus riktas mot 

dominerande samhällsgrupper som till exempel blir en funktionalistisk och maktfullkomlig 

statsmakt den instans som når de kritiska strömmarna.  

 

Kritiken som riktats mot staten är att den undanhållit information om den reella politiken som 

bedrivits.60 Det moraliska historiebruket integreras i slaveriforskningen och huruvida Sverige 

bedrivit en politik för slavhandel och sedan arbetat mot att dölja det. När det kommer till att 

dölja det kommer ytterligare ett historiebruk in i bilden, icke-bruket. Det som är frånvarande är 

                                                
54 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång var, Studentlitteratur, Lund, 1998, 44. 
55 Kjeldstadli, 1998, 44. 
56 Zander, 2001, 49. 
57 Zander, 2001, 48. 
58 Zander, 2001, 48. 
59 Zander, 2001, 53. 
60 Zander, 2001, 54-55. 
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svårt att undersöka. Det går att kategorisera icke-bruk i två läger. Att det förflutna framstår som 

ointressant eller icke relevant för individer eller grupper. Med det sagt försvagas därför historien 

och dess position i samhället. Den andra kategorin av icke-bruket kan vara medvetet och ett 

rationellt övervägt resultat av makthavare och inflytelserika grupper. Där de tar avstånd från 

det förflutna för att stärka sin egen ställning och målsättningar. Där historiska föregångare inte 

ska finnas som jämförelser utan fokus ska ligga på det nya.61 Icke-bruket som en enhetlig 

kategori används således i undersökningen för att identifiera varför historieskrivningen i stora 

delar utelämnat slavhandel under svensk flagg och historieskrivningen om S:t Barthélemy.   

 

4.1 Metod  
Det utvalda materialet för undersökningen kommer att kritiskt granskas genom en kvalitativ 

textanalys. Källmaterialet, det vill säga i huvudsak svenska historieböcker och debattartiklar 

kommer att ligga under lupp där det centrala i texterna fångas upp och inte bara summan av 

delarna. Där vissa stycken och dess innehåll är viktigare än andra för undersökningen.62 Den 

kvalitativa textanalysen kan delas upp i två förgreningar. Den systematiserande undersökningen 

och den kritiskt granskande. Fokus för undersökningen kommer att falla på den senare utav de 

två.63     

 

För att precisera det analytiska redskapet är det inte texten i form av källmaterialet som berättar 

en historia. Det är undersökningen som presenterar en berättande text med hjälp av en tillämpad 

metod och analytiska verktyg, i detta fall en kvalitativ textanalys.64 I en textanalys är det inte 

alltid huruvida idéerna är “sanna”, det vill säga om texten presenterar verkligheten på ett korrekt 

sätt som är det mest väsentliga. Det är snarare ett fokus på idéerna och mening som är intressant 

i sig. Eftersom att all mening som går att utvinna av texter har effekt och ger således en 

betydelse.65 Eftersom att Sveriges agerande till mörkningen av slavhandeln på politiska och 

sociala nivåer eftersöks i undersökningen finns det därför reservationer för att det inte är 

källmaterialets sanning som eftersöks. Snarare att det går att utläsa något ur materialet oavsett. 

Med det sagt är en god källhantering fortfarande viktig för de faktabaserade delarna i 

                                                
61 Zander, 2001, 56-57. 
62 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, 211. 
63 Esaiasson, 2017, 213-214. 
64 Esaiasson, 2017, 216. 
65 Esaiasson, 2017, 212. 
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undersökningen.66 Boken Textens mening och makt av Göran Bergström och Kristina Boréus 

är en metodbok som presenterar flera exempel av textanalyser. Samhällsvetenskapliga texter 

fokuserar ofta på makt och textanalys lämpar sig således bra för den typ av 

undersökningsområden. Det går givetvis undersöka andra samhällsvetenskapliga problem med 

hjälp av textanalys. Det är dock svårt att komma ifrån maktfrågorna och blir således 

framstående i det textanalytiska området.67 Med en kvalitativ textanalys tillsammans med det 

moraliska historiebruket som en teoretisk utgångspunkt efterfrågas maktförhållanden och 

sociala strukturer i Sverige. Både under den Gustavianska tiden och under 1900-talets senare 

hälft.  

 

Frågeställningarna i undersökningen är ställda på ett sätt där primärkällor inte är av värde. 

Oberoendekravet analyserar berättarens grad av oberoende till händelsen.68 Det får inte 

förväxlas med tendenskriteriet som presenteras nedan. Oberoendekriteriet belyser omedvetna 

påverkningsprocesser och tendenskriteriet är när berättaren medvetet återger en felaktig eller 

vinklad skildring. I tendenskriteriet hade två motpoler till exempel kunnat vara en 

slaverimotståndares dagbok och en handelsman som drog ekonomisk vinning av slaveriet. 

Vilket troligtvis leder till två helt skilda bilder av samma historiska berättelse. Där 

slaverimotståndaren eventuellt överdriver och där handelsmannen mycket möjligt mörkar, 

utelämnar och förskönar händelser.69 Detta är värdefullt för undersökningen, då hur texterna är 

skrivna och i vilket sammanhang är vad som studeras i det här fallet.   

 

4.2 Källmaterial  
Det som efterfrågas av materialet är hur det svenska slaveriet porträtteras. Undersökningens 

resultat grundar sig i historieböcker och den svenska debatten i form av artiklar och ett 

reportageavsnitt. Svenska historieböcker som var översiktsverk där S:t Barthélemy nämns var 

begränsade och har valts i samråd och på rekommendation från handledare. De valdes ut utifrån 

att behandla ämnet på olika vis och med en varierande historieskrivning för att ge en 

sanningsenlig bild och inte en vinklad sådan i resultatet. När det kommer till artiklar fanns det 

ett bredare utbud och ett urval var tvunget att göras. På samma sätt valdes artiklarna utifrån 

                                                
66 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, 43. 
67 Bergström, 2012, 45. 
68 Esaiasson, 2017, 293. 
69 Esaiasson, 2017, 294-295. 
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relevans för undersökningen för att ge ett resultat med validitet. Artiklarna kommer från SVT:s 

nyhetssida och Svenska Dagbladet. 

 

5. Materialredovisning   
5.1 Svenska historieböcker  
Till grund för undersökningen kommer fokus ligga på hur Sveriges inblandning i slaveriet och 

slavhandeln porträtteras. Det är intressant att studera översiktsverk om svensk historia som en 

indikator för hur mycket fokus forskaren eller författaren la på Sveriges inblandning. Huruvida 

historieskrivningen presenterar ett innehåll där Sverige skildras som en nation som står i skuld 

för slavhandeln eller antyder författaren på att Sverige redan på 1700- och 1800-talet försökte 

mörka sin delaktighet i den transatlantiska slavhandeln? I vilken mån målas Sveriges 

delaktighet upp, är det viktigt att poängtera att det är kungahuset som är huvudaktören för 

slavhandeln? Nämns något om att den svenska slavhandeln är en del av historieskrivningen som 

glömts bort, mörkats eller reducerats till det mindre i materialet? 

  
Undersökningen följer kronologiskt utgivning för historieböckerna och första historieboken blir 

således boken Svensk historia av Sten Carlsson och Jerker Rosén. Den är utgiven 1961 och 

under rubriken Utrikes- och försvarspolitik aktivisering presenteras en extremt mager del om 

S:t Barthélemy och Sveriges koloniala drömmar. Det som redogörs för är att det just var en 

svensk kolonial dröm att erhålla en ö. Gustav III tog över den från Frankrike, på ön bodde det 

950 invånare varav 400 var slavar. Västindiska Kompaniet erhöll privilegier för att bedriva 

handel i det västindiska farvattnet, inklusive Nordamerika.70   

 

Den svenska historien kommer i tio delar mellan 1966 och 1968. Den sjunde delen, 

Gustavianska tiden 1772–1809 och den nionde delen, Industri och folkrörelser 1866–1920 

behandlar Sveriges koloniala historia. Genom rubriken Utrikespolitiska resor leder det sjunde 

bandet in läsaren på ämnet. Gustav III får kontroll över ön av fransmännen och Sveriges 

koloniala dröm går i uppfyllelse trots att den är mycket blygsam, speciellt med tanke på öns 

storlek. Det bor 950 invånare och cirka 400 slavar på ön. S:t Barthélemy kunde inte bli annat 

än en transitohamn och det dröjer först efter 1800-talet innan inkomsterna blir större än 

                                                
70 Carlsson, Sten & Rosén, Jerker, Svensk historia. 2, Tiden efter 1718, Svenska bokförl. (Bonnier), Stockholm, 
1961, 177. 
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intäkterna.71 Texten leder in läsaren till en egen rubrik för S:t Barthélemy.72 Med en allmän 

beskrivning om ön och Sveriges övertag presenteras S:t Barthélemy. Det blev likt Danmark och 

Hollands öar en frihamn. 1786 bildar Sverige det Västindiska Kompaniet som 1787 förbereder 

en slavexpedition.73 Expeditionen ställs in på grund av krig och 1794 har Sverige bytt 

ståndpunkt i slaverifrågan. Med en ny omyndig kung som största aktieägare kom aldrig någon 

expedition till stånd i kompaniets regi, men Västindiska Kompaniets direktör bedrev privat 

slavhandel på ön. I den nionde delen fortsätter det från 1806 och samma år upphör Västindiska 

Kompaniets verksamhet på ön. 1847 köper den svenska riksdagen de sista slavarna fria och ön 

säljs tillbaka till Frankrike 1877.74      

 

Lars Widding skriver boken, Nya svenska äventyr. Den är från 1976 och är andra upplagan i en 

serie där föregångaren heter Svenska äventyr. Boken börjar med år 1361 och Valdemar 

Atterdags ockupation av Gotland för att sedan ta ett kliv fram till 1709 och följer sedan svenska 

historiska händelser fram till 1810. Med rubriken 1780-talet - Den svenska slavhandeln - en 

skamfläck i vår historia uppmärksammas det ämne som ska undersökas. Där Widding redogör 

för att svenskarna och deras insatser som slavhandlare har försummats av våra forskare trots att 

det en gång funnits ett rikt material att utgå ifrån. Med det är en både gömd och glömd 

skamfläck menar Widding.75 Gustav III pekas snabbt ut som överhuvud för affärerna eftersom 

att han drömde om ett svenskt kolonialvälde.76 I det Västindiska Kompaniet blir han som känt 

den största aktieägaren.77 Widding menar att slavhandeln som Sverige bedrev var under svensk 

flagg men att det var en inofficiell affär.78 Det var Gustav III som stod för att det Västindiska 

Kompaniet fick tummen upp för att bedriva slavhandel.79 Rubriken som han använder sig av 

pekar ut Sverige som en syndabock i en tragisk historia. En skamfläck i vår historia.80 Följt av 

                                                
71 Inledningen bygger med största sannolikhet på boken Svensk historia som faktabas då texterna är nästan 
ordagrant lika dana.  
72 Carlsson, Sten, Cornell, Jan & Grenholm, Gunvor, Den svenska historien. 7, Gustavianska tiden, 1772-1809, 
Bonnier, Stockholm, 1968, 72-73.  
73 Carlsson, 1968, 88-89.  
74 Carlsson, Sten, Cornell, Jan & Grenholm, Gunvor, Den svenska historien. 9, Industri och folkrörelser, 1866-
1920, Bonnier, Stockholm, 1968, 96-97. 
75 Widding, Lars, Gerne, Magnus & Andersson, Åke, Svenska äventyr. [Bok 2], Nya svenska äventyr, 1. uppl., 
AWE/Geber, Stockholm, 1977, 128. 
76 Widding, 1977, 130. 
77 Widding, 1977, 131. 
78 Widding, 1977, 128. 
79 Widding, 1977, 132-133. 
80 Widding, 1977, 127. 
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en underrubrik, En glömd och gömd skamfläck.81 Vilket är klarspråk för Sveriges skuld i 

affärerna på atlanten. Han redogör dock inte för hur eller varför Sverige har gömt och glömt 

den här biten av den Svenska historien. Widding skriver om både Ingegerd Hildebrands 

avhandling och Bengt Sjögrens bok som båda använts i undersökningen. Där skriver han att 

Hildebrand har gjort ett stort arbete för eftervärlden med sin avhandling. Hon redogör i 

avhandlingen för hur den svenska besittningen S:t Bartélemy växte, blomstrade och slokade. 

Dock menar Widding att varken Hildebrand eller Sjögren presenterar mycket när det kommer 

till svenskarna som slavhandlare. Vilket han på samma gång menar att det inte är deras fel då 

det inte längre finns kvar några akter som fullständigt kan belysa svenskarnas insatser. 

Eftervärlden får inte ta del av det på grund av att spåren har sopats igen. Han menar samtidigt 

att fråga sig av vem eller vilka är fåfängt att fråga. Sedan följer en rad punkter där han redogör 

för det som lämnats för eftervärlden och det stämmer bra överens med den bakgrund som 

presenterats i undersökningen. 

 

Med rubriken Slavön i Västindien presenterar Alf Åberg den svenska slavhandeln i boken Vår 

svenska historia, om än en blygsam redogörelse från 1978. Det nämns inget om att Gustav III 

var aktieägare i Västindiska Kompaniet, däremot att det var kungen själv som godkände 

slavhandeln för kompaniet. I Åbergs text är det ett större fokus på den svenske kommendanten 

Salomon Mauritz von Rajalin än på Gustav III. Åberg redogör för att kungen är på besök i Paris 

och för kontroll över S:t Barthélemy. Rajalin föreslår att Sverige ska delta i slavhandeln och 

regeringen tvekar inte på förslaget. Det är således ett fokus på regeringen och inte kungen 

själv.82 Åberg skriver att någon slavexpedition i kompaniets regi aldrig skedde på grund av 

kriget mot Ryssland. Däremot var de svenska köpmännen på S:t Barthélemy engagerade i 

slavhandeln. Det var kommendanten som ansåg att en frigivning av slavarna var på sin plats 

under 1840-talet eftersom att de andra stormakterna började med sin slavemancipation. 

Regeringen stod till hands med ekonomiskt medel för slavarnas frigivning.83 Det syns således 

inte till någon skam för Sverige som nation eller att det är en varken glömd eller gömd historia. 

En saklig och ganska mager historieskrivning.  

 

Några år senare publicerar Alf Åberg ut med en ny svensk historiebok. När svenskarna 

upptäckte världen lyder titeln och boken är från 1981. Boken berör historia från vikingatiden 

                                                
81 Widding, 1977, 128. 
82 Åberg, Alf, Vår svenska historia, 6. utg., Natur och kultur, Stockholm, 1993, 329. 
83 Åberg, 1993, 330. 
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fram till den gustavianska. Innehållet om slaveri och S:t Barthélemy är till största del en 

upprepning från Åbergs tidigare bok. Han har lagt till ett stycke som redogör för den 

opinionsbildning som uppstått i Sverige mot slavhandeln. Sven Dahlman nämns och när han 

kommer hem från S:t Barthélemy ger han en mycket upprörande skildring av slavarnas 

behandling på ön.84 Den här historieskrivningen är inte lika mager som Åbergs första 

slaveribesrkivning. Även om det är mer text är det mycket upprepning och mycket utfyllnad.     

 

De två mest blygsamma presentationen av den svenska kolonialismen står Boken om Sveriges 

historia och Sveriges historia 1521–1809 - Stormaktsdröm och småstatsrealitet för. Den 

förstnämnda är från 1999 och lämnar bara en bildtext för att informera om att Sverige har varit 

en kolonialmakt fram till 1878 i form av att ön S:t Barthélemy var i Sveriges ägor och att 

lönande handel bedrevs genom kolonin.85 Den andra boken är från 2001 och nämner S:t 

Barthélemy som hastigast i samband med det merkantilistiska Europa där kolonier utgjorde en 

stor roll för nationerna. Där Sverige försökt bli en kolonialmakt utan framgång. Gustav III 

lyckades till slut nå ön S:t Barthélemy till sitt förfogande. 1786 bildades Västindiska kompaniet 

som skötte öns handel och där ingick bland annat slavhandel. Ön blev inte särskilt lukrativ men 

den hade en viss handelspolitisk betydelse, främst som transitohamn.86     

 

Historikern och professorn Elisabeth Mansén ger 2011 ut boken Svensk historia - 1721-1830. 

Under rubriken Svenska kolonier redogör hon grundligt och detaljerat för Sveriges 

slaverihistoria och ön S:t Barthélemy. Det är en historieskrivning där hon namnger många 

inblandade och det som gör att hennes text skiljer sig från flera av de jämföra är att hon belyser 

det svenska folkets stridigheter mot slaveriet. Hon påpekar att det syns ingen kritik bevarad i 

rådsprotokoll från tiden men pressen gick hårt åt mot slavhandeln. “Det är en skam för den 

uplysta werlden”.87 Hon lyfter även fram hur slavägarna fick och gick tillväga för att straffa 

sina slavar. Hon är således noga med att lyfta slavarnas hemska liv och vilka orättvisor som 

Sverige byggt upp för slavarna på ön.   

 

                                                
84 Åberg, Alf, När svenskarna upptäckte världen: från vikingar till gustavianer, Natur och kultur, Stockholm, 
1981, 78. 
85 Larsson, Hans Albin (red.), Boken om Sveriges historia, Forum, Stockholm, 1999, 233. 
86 Behre, Göran, Larsson, Lars-Olof & Österberg, Eva, Sveriges historia 1521-1809: stormaktsdröm och 
småstatsrealitet, 2., [rev.] uppl., Liber, Stockholm, 2001, 263. 
87 Mansén, Elisabeth, Sveriges historia. 1721-1830, Norstedt, Stockholm, 2011, 81. 
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5.2 Den offentliga debatten i svensk media 
I artiklarna och den offentliga debatten som presenteras nedan eftersök andra tendenser för 

undersökningen än i historieböckerna som studerats. Finns det inslag där artikelförfattaren 

trycker på behovet av att avslöja Sveriges delaktighet? Samma fokus på kungens delaktighet 

ligger således inte i intresse för artiklarna utan snarare Sverige som enhet och författarens fokus 

på mörkandet och argument mot Sveriges agerande.   
 

Det dröjer egentligen fram till 2007 tills slavhandel och slaveri under svensk flagg 

uppmärksammas nämnvärt i mediesverige. Ämnet får ett stort uppsving i samband med Dick 

Harrisons börjar släppa sin trilogi, Slaveri: En världshistoria om ofrihet. Den första boken 

släpps 2006 och behandlar slaveriets historia från forntiden fram till renässansen. Boken som 

gör att Sverige vaknar till liv är den som släpptes 2007 och behandlar således 1500–1800-talet 

och därmed Sveriges delaktighet i det hela. Tillsammans med att Harrison tänder en strålkastare 

mot slaveriets historia är det år 2007 160 år sedan Sverige avskaffade slaveriet och det bidrar 

också till att ämnet får ta plats i det mediala utrymmet.   

 

Vill inte minnas, skriver Niklas Zachrisson som rubrik för SVT.se i oktober 2013. Han redogör 

för att det är 166 år sedan slavhandeln avskaffades men Sverige vill likväl inte kännas vid dagen 

för avskaffningen officiellt. Han citerar socialdemokraten Hillevi Larsson: “- Istället för att 

mörka vår historia borde vi ta avstånd från det förtryck som pågick”.88 Där Larsson anser att en 

officiell minnesdag skulle var positiv och uppfylla flera syften. Det skulle vara både en 

manifestation mot rasism i allmänhet men i sin yttersta spets motverka afrofobi. Trots flertal 

motioner om det sker inget på den politiska nivån. Larsson menar att regeringen bör lyfta frågan 

till riksdagen och Afrosvenskarnas riksförbund engagerar sig i form av motioner men får ingen 

reaktion. Michael Barrett som är kulturantropolog menar att det bottnar i främlingsfientlighet. 

Utställningar i Europa där museer och forskare ställer fram information om det koloniala 

slaveriet har fått starka reaktioner emot sig.89    

 

Samma journalist publicerar ännu en artikel90 där han menar på att Sveriges slavhistoria är 

avslöjad, för så lyder rubriken. Där han på ett mer radikalt sätt presenterar Sveriges 

                                                
88 Zachrisson, Niklas, “Sverige vill inte minnas”, SVT, 7 okt 2013, Tillgänglig: 
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sverige-vill-inte-komma-ihag (hämtad 2017-12-24).  
89 Zachrisson, 2013, Tillgänglig: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sverige-vill-inte-komma-ihag (hämtad 
2017-12-24).  
90 Zachrisson, Niklas, “Sveriges slavhistoria avslöjad”, SVT, 7 okt 2013, Tillgänglig: 
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sveriges-slavhistoria-avslojad (hämtad 2017-12-27).  
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slaverihistoria. Den här artikeln är också från 2013 och han menar att historiker har för första 

gången gått igenom dokument som beskriver svenska rättssystem från S:t Barthélemy. Där 

poängterar han att slavarna inte hade det bättre ställt på den svenska kolonin än på andra 

förtryckande kolonialmakter på 1700- och 1800-talet. Sedan ställer han en fråga till läsaren: 

“Visste du att Sverige bedrev slaveri i Västindien för 200 år sen?”91 Han menar nämligen att 

det inte är en del av den svenska historieskrivningen och belyser det faktum att det endast finns 

två doktorsavhandlingar som berör ämnet och den svenska kolonin. En från 1888 och en från 

1951. Fredrik Thomasson som är doktor och akademiforskare vid Uppsalas universitet är den 

förste forskaren som gått igenom domstolsprotokollen från ön. Där Thomasson pekar på att han 

är den enda som tittat på materialet och hittat hur det svensk-implementerade rättssystemet 

behandlade den svenska slavbefolkingen. Thomasson menar att den svenska koloniala historian 

blir allt tydligare genom de 1000-tals domstolsprotokollen han går igenom som har anknytning 

till slavar och mörkhyade på ön. Slavarnas röster från förr är tyst och Thomsson ser 

domstolsprotokollen som i stort sett den enda källan för att få reda på något om 

slavbefolknignen. Vidare i artikeln redogör han för två exempel hämtade från 

domstolsprotokollen där två slavar blir straffade med Sverige som överhuvud. Enligt 

Thomasson har Sverige samma delaktighet i slavhandeln som alla andra kolonialmakter i 

Västindien, varken värre eller bättre. Skillnaden sker senare i historien, det vill säga långt efter 

slavperioden. Där har Sverige i stort sätt inte alls har uppmärksammat sin koloniala period som 

slavnation. Thomasson tar upp Danmark som exempel och huruvida danska forskare publicerat 

verk som presenterar den danska kolonialhistorian fullt ut. Där tycker Thomsson att det finns 

ett tomrum i den svenska historieskrivningen. Han menar vidare att Sverige har en nostalgisk 

bild av den svenska forna kolonin men den är långt ifrån fullständig vilket bidrar negativt för 

historieskrivandet. Det är en självgod självbild Sverige tenderar mot och glömmer bort vad som 

egentligen hänt i den egna historien. Eftersom att Sverige som en slavnation inte funnit med i 

den svenska självbilden tror Thomasson att det är en av anledningarna till att ingen tidigare har 

tagit sig ann arkivmaterialet. Dessutom är materialet lokaliserat i Frankrike.  

 

Nästa artikel är skriven 2013 av historiken Ale Pålsson: “Våga prata om vårt lands mörka 

historia”.92 Där han ställer sig frågan: “Hur få slavar är för få för att behöva lära sig något 

                                                
91 Zachrisson, 2013, Tillgänglig: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sveriges-slavhistoria-avslojad (hämtad 
2017-12-27).  
92 Pålsson, Ale, “Våga prata om vårt lands mörka historia”, SVT, 31 okt 2013, Tillgänglig:  
 https://www.svt.se/opinion/vaga-prata-om-vart-lands-morka-historia (hämtad 2018-01-24). 
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om?”.93 Om det görs en jämförelse mellan Storbritannien har Sverige aldrig varit ett 

kolonialvälde att tala om. Vilket Pålsson menar gör att Sverige inte har något att skämmas över. 

Men genom mörkandet och ju mer Sveriges förflutna undersök desto fler mörka historier 

uppdagas. Där koloniala och rasistiska förhållningssätt skapas och dem måste Sverige våga 

prata om. Han redogör vidare för hur Sverige inte varit i krig på över 200 år och fred och 

neutralitet är en tradition att vara stolt över och att värna om.  Pålsson nämner sedan Fredrik 

Thomassons forskning från den förra artikeln och skriver att allt fler i Sverige har börjat att 

diskutera det koloniala förflutna och S:t Barthélemy. Genom att lyfta frågan och Sverige som 

en slavnation ifrågasätts det hur oskyldig nation Sverige egentligen var i kolonialfrågan. 

Somliga menar som ovan redogjorts för att jämför med England var Sverige knappt ett 

kolonialvälde överhuvudtaget. Pålsson menar att bara för att en nation gjort värre saker eller i 

större skala blir inte Sveriges agerande korrekt och acceptabelt. Sveriges historia är allt annat 

än fläckfri. Nya Sverige i Nordamerika, slavfort i Ghana, tvångsförflyttning av samer, Linnés 

rastyper, första rasbiologiska institutet i världen och svenska soldater i belgiska Kongo, Pålsson 

skriver att listan kan göras lång och den blir längre ju mer forskare undersöker det förflutna i 

den svenska historian. Det är förhållningssätt som Sverige måste våga tala om. När valet görs 

att inte nämna Sveriges försök till att bli en kolonial stormakt för att de inte lyckades skapas en 

självgod historia där svensken framstår som god och välvillig. Pålsson presenterar att det bodde 

5482 personer på S:t Barthélemy 1812 där 2046 var förslavade. Medan över tio miljoner 

människor skeppades över Atlanten som slavar. Vilket blir ett argument till att Sveriges 

kolonialism knappt är nämnvärd. Pålsson presenterar således ett motargument. År 1810 hade 

Eskilstuna en befolkning på 2010 personer vilket innebär att en hel stad i Sverige kunde vara 

förslavad om man jämför antalet slavar på S:t Barthélemy. Han påpekar att det ständigt görs 

jämförelser mellan Sverige som en slavnation ställt mot England, Frankrike eller Spanien och 

att det därför inte blir något att tala om. Men för att lära sig av historien är idéerna och 

ändamålen lika viktiga som händelserna att diskutera. I den svenska skolan lär eleverna sig inte 

om det svenska slaveriet. Men enligt skolans läroplan ska eleverna i högstadiet och gymnasiet 

lära sig om kolonialism. Pålsson tycker att det rimligtvis borde finnas plats för den svenska 

koloniala historien, när läroplanen dessutom fokuserar på 1800- och 1900-talet i gymnasiets 

historieundervisning. Han avslutar med: “Vi måste våga tala om tankarna, precis lika mycket 

som handlingarna”.94    

                                                
93 Pålsson, 2013, Tillgänglig: 
 https://www.svt.se/opinion/vaga-prata-om-vart-lands-morka-historia (hämtad 2018-01-24). 
94 Pålsson, 2013, Tillgänglig: 
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Under 2014 kräver de karibiska staterna gottgörelse för slaveriet och slavhandeln. I 

sammanband med det uppstår två artiklar. En nyhetsrapportering och en debattartikel. Sverige 

krävs på pengar för slaveri lyder nyhetsartikeln. 15 karibiska stater har gemensamt tillsatt en 

undersökningskommission ledd av historikern Hilary Beckles med syfte att undersöka 

slavhandelns effekter i Karibien.95 Staterna kräver gottgörelse från sina tidigare kolonisatörer 

och däribland Sverige. Om kraven inte får gehör hotar önationerna att dra kolonisatörerna inför 

internationella brottsdomstolen i Haag.96 De anser att de västerländska kolonisatörerna är 

skyldiga att lösa problemen för det fruktansvärda arv som slavhandeln bidrog till. Göran Collste 

som är professor i tillämpad etik och forskar om historisk rättvisa skriver en debattartikel, om 

händelsen, med rubriken Sverige har ansvar för slavhandeln.97 Han redogör därefter kortfattat 

delar ur slaveriets historia för att sedan ställa frågan: “Hur kommer det sig då att de karibiska 

statscheferna riktar krav också till Sverige?”.98 Där han sedan redogör för att Sveriges 

delaktighet i det hela var mindre än de stora kolonialmakternas. Men faktum kvarstår att slavar 

transporterades på svenska fartyg och slaveri praktiserades fram till 1847 på den svenskägda ön 

S:t Barthélemy. Därmed fyrtio år efter att det brittiska parlamentet förbjudit slavhandeln. 

Collste menar att Sverige var delaktigt och bär således också ett ansvar för handlingarna. Är 

det då rimligt att kräva gottgörelse för något som ligger långt bak i det förflutna? “Kan vi i dag 

verkligen vara ansvariga för våra förfäders handlingar?”.99 Kommissionen visar på att det än 

idag finns människor som är offer för slavhandelns följder. Inget land har ännu bett om ursäkt 

vilket i sig är en kränkning av offren och späder på skulden och kraven.100n 

 

Till den offentliga debattens förfogande har även en del ur en reportageserie undersökts. Ur 

plays Nationen - Svensk slavhandel på närmare 30 minuter.101 Journalisten Judith Kiros beger 

sig till S:t Barthélemy för att undersöka spåren av Sveriges koloniala historia. Genom 

diskussioner med Afrosvenskarnas riksförbunds talesperson, Kitimbwa Sabuni och forskaren 

                                                
 https://www.svt.se/opinion/vaga-prata-om-vart-lands-morka-historia (hämtad 2018-01-24). 
95 Collste, Göran, “Sverige har ansvar för slavhandeln”, Svenska Dagbladet, 12 mars 2014, Tillgänglig:  
https://www.svd.se/sverige-har-ansvar-for-slavhandeln (hämtad 2018-01-18). 
96 Svenska Dagbladet, “Sverige krävs på pengar”, Svd, 11 mars 2014, Tillgänglig: https://www.svd.se/sverige-
kravs-pa-pengar-for-slaveri (hämtad 2018-01-18).  
97 Collste, 2014, Tillgänglig:  https://www.svd.se/sverige-har-ansvar-for-slavhandeln (hämtad 2018-01-18). 
98 Collste, 2014, Tillgänglig:  https://www.svd.se/sverige-har-ansvar-for-slavhandeln (hämtad 2018-01-18). 
99 Collste, 2014, Tillgänglig:  https://www.svd.se/sverige-har-ansvar-for-slavhandeln (hämtad 2018-01-18). 
100 Collste, 2014, Tillgänglig:  https://www.svd.se/sverige-har-ansvar-for-slavhandeln (hämtad 2018-01-18). 
101 UR Play, “Nationen - Svensk slavhandel”, Sveriges Utbildningsradio AB, 2016, [Video], Tillgänglig: 
https://urplay.se/program/199002-nationen-svensk-slavhandel (hämtad 2018-01-24). 
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Ylva Habel är syftet att se på motiven för slavhandeln och hur vi i Sverige kan förhålla oss till 

den delen av historien idag.102 

 

”Historien går runt i cirklar, men lär vi oss aldrig något av historien?”103 Inleds programmet 

med. Det är en serie som studerar Sveriges förflutna för att skapa en förståelse för det som inte 

kan begripas idag. Judit Kilos är litteraturvetare och journalist, hon är mörkhyad och vill möta 

Sveriges förflutna. Hon redogör för några av de föreställningar hon haft med sig som liten. Hur 

Sverige är ett land utan rasism, speciellt till skillnad från USA eller England. Då hon fått lära 

sig att Sverige aldrig engagerat sig i kolonialismen eller tjänat pengar på det. De andra länderna 

hade slaveri och rasbiologi som en livsstil, men inte Sverige. Hon ställer sig därför frågorna: 

”Varför ser svarta människors livsvillkor i Sverige ut som de gör?”104 Till exempel att som 

grupp är de överrepresenterade i hatbrott. Hon reser därför till Sveriges forna koloni, S:t 

Barthélemy. Med utgångspunkten att en historia om ett transatlantiskt slaveri kan komma att 

krocka med bilden av Sverige som ett icke-rasistiskt land.105  

 

Reportaget redogör kort för Sveriges inblandning och hur Gustav III köper S:t Barthélemy av 

Frankrike för att ge sig in i den lukrativa slavhandeln. Eftersom att det inte fanns några 

naturtillgångar var handel och främst slavhandel det Sverige och kronan kunde tjäna pengar på. 

S:t Barthélemy hade ett bra läge mellan öar ägda av nationer som ofta låg i krig med varandra, 

att göra det till en frihamn var strategiskt bra. Kungen tar skatt på alla varor förutom slavar och 

Västindiska Kompaniet bildades. Aktier säljs och Gustav III var den största aktieägaren och når 

en fjärdedel av all intäkterna. Om en slav begår ett brott och gör fel får kungen hälften av boten 

för det. Antalet slavar ökade från cirka 250 till ungefär 2700 på bara fem år.106 

 

Kitimbwa Sabuni kastar ljus på de utmaningar som präglar svarta svenskars livsvillkor i Sverige 

genom Afrosvenskarnas riksförbund. Han talar om afrofobi, den rasism som drabbar svarta och 

hur den har sin historia eller grund i slavhandeln. Han fortsätter med att rasism är något som i 

                                                
102 UR Play, 2016, Tillgänglig: https://urplay.se/program/199002-nationen-svensk-slavhandel (hämtad 2018-01-
24). 
103 UR Play, 2016, Tillgänglig: https://urplay.se/program/199002-nationen-svensk-slavhandel (hämtad 2018-01-
24). 
104 UR Play, 2016, Tillgänglig: https://urplay.se/program/199002-nationen-svensk-slavhandel (hämtad 2018-01-
24). 
105 UR Play, 2016, Tillgänglig: https://urplay.se/program/199002-nationen-svensk-slavhandel (hämtad 2018-01-
24). 
106 UR Play, 2016, Tillgänglig: https://urplay.se/program/199002-nationen-svensk-slavhandel (hämtad 2018-01-
24). 
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vår tid är officiellt dåligt och ett slaveri som bygger på idéer om hudfärg är förkastligt idag. 

Problemet är att Sverige inte lyften den delen av historien och sin inblandning i slavhandeln.107    

 

 Kilos möter Nils Dufau i Gustavia som fått sitt namn efter Gustav III. Dufau är vicepresident 

för öns styrande kommitté. Han ska visa ön för henne och prata om Sveriges koloniala historia: 

“… med en hel del svenskt att visa.”108 Dufau får frågan huruvida minnet av ön lever i Sverige. 

Han redogör för hur ön i största mån varit bortglömd i ungefär 200 år, vilket han menar är 

normalt. De senaste tio åren har Sverige börjat göra saker för att komma ihåg sin historia och 

prata om ön. Där han tycker att hela historien är viktig, allt som hände på ön och den tiden är 

viktig. Han redogör för det faktum att Gustavia var en samlingspunkt där man gjorde affärer på 

den tiden. Även med människor men det var inte huvudförsäljningen enligt Dufau. Vidare 

frågar Kilos om det är en del av historien som känns pinsam. Dufau påpekar att hela världen 

såg ut så, det var en annan tid och en annan epok, flera närliggande öar sålde mycket fler slavar 

och hade det som en mycket större inriktning än S:t Barthélemy.109   

  

Sabuni menar att under slavhandelns period var européerna beväpnade med en relativt ny 

ideologi som kort kan sammanfattas som vit överhöghet. Idéen tog avstamp i att de vita var 

utvalda och högre stående än andra raser. Européerna det mot svarta för att de var inte lika 

mycket värda enligt ideologin. Slavhandeln bedrev dock bara på kolonierna där européerna 

kunde vidta andra regler och lagar, de såg platsen som en sorts vildmark. 1787 inför Sverige en 

apartheid-lagstiftning som skiljer mellan svarta, vita och fria kulörta. De underströk när icke-

vita var fria eftersom att svarta per definition var förslavade.110   

 

Ylva Habel forskar i media- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot mediehistoria 

och postkoloniala studier. Hon presenterar en del av det material som finns om S:t Barthélemy 

och den svenska slavhandeln. Ingegerd Hildebrands avhandling, S:t Barthélemy och det 

Västindiska Kompaniet fram till 1796 som är en av de första som skrev om ämnet. Den populärt 

hållna reportageboken, Kungliga svenska slaveriet av Göran skytte. Där Skytte konfronterar 

                                                
107  UR Play, 2016, Tillgänglig: https://urplay.se/program/199002-nationen-svensk-slavhandel (hämtad 2018-01-
24). 
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24). 
109 UR Play, 2016, Tillgänglig: https://urplay.se/program/199002-nationen-svensk-slavhandel (hämtad 2018-01-
24). 
110 UR Play, 2016, Tillgänglig: https://urplay.se/program/199002-nationen-svensk-slavhandel (hämtad 2018-01-
24). 
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den historiska skammen som Sverige borde bära på. Hur Sverige har envisats med att inte ta åt 

sig kritik och istället stoltsera med den forna kolonin och firat att det finns gator med svenska 

namn på ön och en huvudstad som är döpt efter Gustav III. Habel menar att de kulturella och 

“vetenskapliga” konstruktionerna av svarta som underlägsna och undermänniskor tar avstamp 

i förslavandet. Samtidigt som sådana konstruktioner är nödvändiga för att kunna sätta 

människor i kedjor på det viset. Det har funnits en föreställning om att Sverige var mer humana 

mot sina slavar ända sen Sverige hade trälar. Men det är således inget som stämmer. I boken 

Beskrifning öfver Svenska Västindiska ön St. Barthelemi samt öarne St. Eustache och St. 

Christopher av Bengt Euphrasén från 1795 beskrivs det att slavägaren får behandla sin 

egendom enligt svensk lag. Där ägaren får hantera sina slavar efter behag och samvete. Ägaren 

har således frihet att straffa sin slav vilket ofta sker dagligen.111  

 

Kilos och Dufau besöker den svenska kyrkogården på ön och studerar en av de få minnesstenar 

på ön: “I minne av alla svenska som har avlidit på ön under den svenska perioden, 1748–1878” 

översätter Dufau från franska. Vidare menar Kilos att slavar också måste dött under perioden 

men de inkluderas inte i minnesstenen. Dufau menar att slavarna begravdes på samma plats och 

att alla var inkluderade eftersom att det är den svenska perioden som minnesstenen berör. Kilos 

översätter en fransk mening på stenen till: “... till svenskarna som dog.” Dufaus svar blir att 

huvuddelen var svenskarna som kom från Sverige. Minnet av Sverige ska bevaras på platsen 

och på ön, namnen, vad som hände med folk, varifrån de kom men Kilos menar vidare att det 

verkar finnas ett utbrett ointresse av att bevara minnen av afrikanerna som levde på ön.112  

   

Kilos känner en obekvämhet genom att tala om Sveriges globalt rasistiska projekt. Men om det 

inte går att tala om det går det inte heller att prata om dagens rasism och hur den tar uttryck 

idag, det är ett problem. Det grundar sig till stor del i Sveriges specifika historia med en lång 

fred men att det finns våldsmekanismer som går hand i hand med slaveriet vid sidan om den 

svenska freden måste accepteras. Sverige måste som land acceptera att nationen varit en del av 

kolonialismen.113 Kilos avslutar med att, Sverige var en del av det koloniala projektet med allt 

                                                
111 UR Play, 2016, Tillgänglig: https://urplay.se/program/199002-nationen-svensk-slavhandel (hämtad 2018-01-
24). 
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24). 
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vad det innebär. Det är något som idag skapat konsekvenser. Det är upp till Sverige och 

svenskarna att minnas och försöka förstå historiens effekter.114      

 
6. Empirisk huvudanalys 
6.1 Skildringen av Sveriges slaveri i historieböcker   
 Historieböckerna ger inte ett lika tydligt resultat som den offentliga debatten i svensk media 

porträtterar. Resultatet tar avstamp i boken Svensk historia från 1961, det vill säga tio år efter 

att Ingegerd Hildebrands avhandling publicerades. Det kommer dröja över 20 år till innan 

böckerna presenterar mer utredande material än vad som görs i Svensk historia. Det har således 

mycket med tid att göra, det har varit en väldigt utdragen process som Hildebrand sätter i 

rullning på 1950-talet. Det som boken säger om Sveriges kolonialism är att det var Gustav III 

som köpte ön av Frankrike men varken kungen eller kungahuset skuldbeläggs för något slaveri. 

Det gör inga kopplingar mellan Västindiska Kompaniet och kungen. Kompaniet presenteras 

inte som ett handelsbolag för slaveri utan som ett vanligt handelsbolag.115 Det enda som nämns 

om slavar är att det bodde slavar på ön som Sverige tog över. Det är således ingen avslöjande 

historieskildring och en utelämning av historiska fakta blir ett faktum i undersökningen. Det 

går att dela upp det historiska icke-bruket i två läger. Att det förflutna framstår som ointressant 

eller icke relevant för grupper eller individer.116 Ett historiskt icke-bruk uppstår eftersom delar 

av historien utelämnas. Det kan tangera med att det som sker och skedde utanför Europa var 

således ointressant eller irrelevant för grupper och individer i Sverige. Det är svårt att undersöka 

det som är frånvarande men samtidigt kan ett tomrum också säga mycket. Vidare fortsätter Den 

svenska historien från 1968 om S:t Barthélemy under två olika rubriker, där ämnet får lite mer 

plats om än fortfarande magert. Öns betydelse slätas över genom att det är en mycket liten ö 

utan naturtillgångar och kan således bara bli en frihamn.117 Det ger en känsla av att Sverige inte 

hade något annat val än att inte ta skatt på slavhandel. Här nämns det att Västindiska Kompaniet 

förberedde en slavexpedition som inte blir av. Texten skildrar inte några starka kopplingar 

mellan slavhandeln och Sverige eller kungahuset mer än att den omyndige kungen efter Gustav 

III:s död vände Sveriges ståndpunkt i slaveriet. Det blev således ingen slavhandel i Västindiska 

                                                
114  UR Play, 2016, Tillgänglig: https://urplay.se/program/199002-nationen-svensk-slavhandel (hämtad 2018-01-
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Kompaniets regi och den slavhandel som bedrevs stod kompaniets direktör för och som gjorde 

privat. Sveriges regering köper sedan de sista slavarna fria 1847.118  

 

När Lars Widding skriver sin bok, Nya svenska äventyr 1976 tar det fart på riktigt för första 

gången. Redan i rubriken skriver han ut hur det är en skamfläck i den svenska historian och han 

redogör för det faktum att hela ämnet har mörkats och glömts bort.119 Det fanns en gång i tiden 

ett rikt material men där alla spår om den svenska slavhandeln har sopats igen. Widding är inte 

blyg för att peka ut Gustav III och kungahusets skuld i affärerna.120 Han skriver även att det 

vore fåfängt att fråga sig vem eller vilka som mörkat perioden. Han pekar även på att 

slavhandeln mörkades redan på 1700- och 1800-talet genom att slavhandeln som Sverige 

bedrev var en inofficiell affär. Det är således kungen och makthavaren i Sverige som de kritiska 

strömmarna når och det moraliska historiebruket fokuserar på den maktfullkomliga 

statsmakten. Det som går att utläsa och analysera i Widdings text tangerar det moraliska 

historiebrukets idéer om att staten undanhållit information om den reella politiken som 

bedrivits. Det var Gustav III som drog i trådarna för slavhandeln men gömde det i ett privatägt 

företag i form av Västindiska Kompaniet som inte kunnat bedriva slavhandeln utan kungens 

privilegiebrev.121     

 

Alf Åbergs två böcker, Vår svenska historia och När svenskarna upptäckte världen från 1978 

respektive 1981 belyser inte något större sken på kungahusets skuld mer än att Gustav III köpte 

ön av Frankrike. I Åbergs text läggs det större fokus på regeringen och i huvudsak 

kommendanten Salomon Mauritz von Rajalin. Han redogör för att det inte blev någon 

slavexpedition i kompaniets regi men att svenska köpmän bedrev slavhandel på kolonin.122 Det 

är en saklig och ganska mager historieskrivning om den svenska slavhandeln. Det syns således 

inte till någon större skam för Sverige som nation eller att det är en varken glömd eller gömd 

historia. Det går i linje med ett icke-bruk och det är inte någon målande bild för att skapa en 

rättvis helhet. Det uppstår en känsla av att det förflutna framstår som ointressant eller icke 

relevant. Vilket i sin tur bidrar till att historien får en försvagad position i samhället. 

 

                                                
118 Carlsson, 1968, 96-97. 
119 Widding, 1977, 128. 
120 Widding, 1977, 131. 
121 Widding, 1977, 132-133. 
122 Åberg, 1993, 329. 
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De två mest blygsamma presentationen av den svenska kolonialismen står Boken om Sveriges 

historia och Sveriges historia 1521–1809 - Stormaktsdröm och småstatsrealitet för. Den 

förstnämnda är från 1999 och lämnar bara en bildtext för att informera om att Sverige har varit 

en kolonialmakt fram till 1878 i form av att ön S:t Barthélemy var i Sveriges ägor och att 

lönande handel bedrevs genom kolonin.123 Vilket tangerar icke-brukets idé om att 

makthavarens ställning stärks genom att utelämna delar av historien. Sverige bedrev en lönande 

handel på ön och Sveriges ställning höjs med det faktum att nationen en gång varit en 

kolonialmakt. De negativa delarna och den tyngande mörka historien som berör allt som har 

med slaveri att göra utelämnas. Den andra boken är från 2001 och nämner S:t Barthélemy som 

hastigast i samband med det merkantilistiska Europa där kolonier utgjorde en stor roll för 

nationerna. Vilket tolkas som att kolonier var något viktigt att besitta på den tiden, inte som en 

skam för eftervärlden. Vidare redogörs det för att det Västindiska Kompaniet bedrev handel 

och där ingick bland annat slavhandel. Det framstår således inte som något märkvärdigt och 

väldigt avdramatiserat. Vilket är intressant med tanke på att boken är avsedd för 

universitetskurser. Vilket tolkas som att svensk slavhandel tydligen inte är något som studenter 

och därmed i stor utsträckning blivande lärare inte förväntas att känna till det i någon detalj 

eller större utsträckning. Vidare hävdar författaren att ön inte blev särskilt lukrativ mer än att 

den var en betydande tillgång för handelspolitiska syften och däribland främst som 

transitohamn.124 Utan att vidare gå in på vad S:t Barthélemy frihamn innebar för slaveriet.   

 

Det som gör Elisabeth Manséns bok Sveriges historia – 1721-1830 extra spännande är att det 

är den nyaste boken som används i resultatet. Den är från 2011 och det märks en markant 

skillnad mellan några av de andra böckerna. Det ger en tydlig bild av att ämnet får mer plats 

och det är en rikligt detaljerad historiebeskrivning och hon får med flera olika perspektiv som 

till exempel tidningarnas kamp mot slavhandeln och hur slavarna behandlades på ön. Manséns 

text uppträder som mer upplyst och som den har påverkats av tiden. Den går i linje med 

samhällsdebatten och tar upp slavarnas livssituation på ett annat sätt än tidigare verk gjort. Hon 

framför en historieskrivning utan att belysa ämnet med skuld och skam men tar ändå upp viktiga 

historiska fakta.   

 

                                                
123 Larsson, Hans Albin (red.), Boken om Sveriges historia, Forum, Stockholm, 1999, 233. 
124 Behre, 2001, 263. 
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6.2 Vad säger den svenska offentliga debatten?    
Artiklarna bidrar med många värdefulla synpunkter, idéer och exempel för Sveriges mörkande 

av slavhandeln. Flera av artiklarna trycker på behovet av att avslöja Sveriges delaktighet och 

vikten av att Sverige måste stå för det och våga prata om det. 

 

Niklas Zachrisson inleder med två artiklar. Han citerar socialdemokraten Hillevi Larsson: “- 

Istället för att mörka vår historia borde vi ta avstånd från det förtryck som pågick”.125 Eftersom 

att Larsson anser att en officiell minnesdag skulle bidra till positiva följder. Det är ett sätt för 

att motverka afrofobi och rasism. Med andra ord har debatten ett starkt sammanhang med det 

mångkulturella samhället och handlar således inte bara om historiska realiteter på 1700- och 

1800-talen. Det är därför det dyker upp först nu trots att slaveriet varit känt sedan länge genom 

Hildebrands avhandling, Skyttes reportagebok och Widdings historieskrivning. Den andra 

artikeln av Zachrisson grundar sig i historikern Fredrik Thomassons avhandling och rubriken 

är Sveriges slavhistoria är avslöjad.126 Denna bygger på att Thomasson är först med att 

undersöka visst arkivmaterial från Sveriges koloniala tid. Thomasson lyfter det faktum att det 

fanns ingen skillnad mellan de koloniala makterna utan skillnaden sker senare i historien. 

Sverige har inte uppmärksammat sin slaveriperiod vilket leder till skam och vidare mörkning. 

Danmark har istället forskat och publicerat verk som presenterar den danska kolonialhistorian 

utan att minimera till minimum. Sverige har en nostalgisk bild av den svenska forna kolonin 

där istället ett icke-bruk blir att tala om eftersom långt ifrån ett fullständigt historieskrivande 

presenteras. Sverige skapar en självgod självbild och tenderar mot att glömma bort vad som 

egentligen hänt i den egna historien. Det moraliska historiebruket går i linje med det eftersom 

det egentligen inte handlar om att glömma bort. Utan snarare att statsmakten väljer att gömma 

och glömma. Sverige verkar ha en tendens till att glömma bort sin historia i högre grad än andra 

jämförbara länder. Det kan bland annat ha att göra med den långa fredsperioden sedan 1814 

och avsaknaden av nationella trauman. Vilket i sin tur tycks göra historiska symboler mindre 

viktiga att referera till, och leda till moderniseringstänkande. Saker som inträffade för ett par 

hundra år sedan ses eventuellt som irrelevanta. Hartmans lärobok, Lärobok uti allmänna 

geografien från 1823 beskriver svenskarnas karaktär med orden, “Svenskarna hava alltid varit 

utmärkta för sin tapperhet, redlighet, arbetsamhet, kärlek till frihet och självständighet ägande 

                                                
125 Zachrisson, 2013, Tillgänglig: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sverige-vill-inte-komma-ihag (hämtad 
2017-12-24).  
126 Zachrisson, 2013, Tillgänglig: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sveriges-slavhistoria-avslojad (hämtad 
2017-12-27).  
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en hög tanke om sin kraft och sitt värde”.127 Det är en framställning som är representativ för 

majoriteten av alla redogörelser för folklynnen i skolböcker under de följande hundra åren.128 

Att Sverige som nation skulle ha varit en kolonialmakt som handlat med människor är således 

inte en bild som rimmar med Sveriges folkkaraktär. Vidare menar Herbert Tingsten i sin bok 

Gud och fosterlandet - Studier i hundra års skolpropaganda, att föreställningen om att Sveriges 

folk skulle ha en speciell karaktär av ovanligt ädel art var en dominerande föreställning inom 

politiken, undervisningen och litteraturen.129 Svenskarnas mildhet och humanitet anses för äldre 

tid belagd genom krigshistoriska företeelser. De svenska soldaterna uppträdde bättre mot 

civilbefolkningen än andra nationers soldater. För senare tid föregick detta av den långa freden 

och vissa internationella insatser som Röda korset och Nobelprisen. Troheten och offerviljan 

framgick av folkets kärlek till de kungliga ledarna.130 År 1948 heter det: ”att skolan skall fostra 

demokratiska människor”131 ur ett skolkommissionsbetänkande. Det skapar således en 

förändring i samhället propaganda.132 Den extremt självgoda bilden luckras upp efter mitten av 

1900-talet. Sveriges mörka sidor börjar betonas, som till exempel kungarnas maktmissbruk, 

bondebefolkningens fattigdom och proletariseringen på 1800-talet.133 Det som glöms bort är att 

titta bortanför den geografiska horisonten. Mot slutet av 1900-talet blir det ett multikulturellt 

samhälle vilket gör att frågor om Sveriges koloniala och rasideologiska arv börjar ventileras.  

 

Vidare fortsätter Ale Pålsson med Våga prata om vårt lands mörka historia. Där han menar att 

jämfört med andra kolonialmakter var Sverige knappast en kolonialmakt och har inget att 

skämmas över. Sverige måste våga prata om sitt förflutna istället för att gömma undan det. 

Eftersom att Sverige inte varit i krig på över 200 år är det en tradition som Sverige är mycket 

stolt över. 200 år av fred och neutralitet är således en tradition att värna om. Det går dock göra 

samma kopplingar som i stycket ovan. Den självbild som Sverige har av sig själv, en nation i 

fred och med en neutralitet i konflikter går det inte ihop sig att samma nation har varit delaktiga 

i slaveri under delar av samma 200 år. Ett argument som används mot Sveriges försök till att 

bli en kolonialmakt är att det bodde 5482 personer på S:t Barthélemy 1812 och utav dem var 

                                                
127 Tingsten, Herbert, Gud och fosterlandet: studier i hundra års skolpropaganda, Norstedt, Stockholm, 1969, 
250. 
128  Tingsten, 1969, 251. 
129 Tingsten, 1969, 194. 
130  Tingsten, 1969, 205. 
131 Tingsten, 1969, 280. 
132 Tingsten, 1969, 281. 
133 Tingsten, 1969, 210. 
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2046 slavar. Samtidigt skeppades över tio miljoner människor över Atlanten som slavar. Blir 

då Sveriges del nämnvärd? Pålsson menar vidare att bara för att andra nationer handlade med 

fler slavar blir Sveriges agerande inte korrekt och accepterat. Om man vidare jämför det hela 

med Sveriges egen befolkning bodde det 2010 personer i Eskilstuna 1810.  Han fortsätter med 

att jämförelserna inte är relevanta eftersom det är lika viktigt att diskutera idéerna och 

ändamålen i historien som händelserna. För att lära sig av historien: “Vi måste våga tala om 

tankarna, precis lika mycket som handlingarna”.134 

 

Ur plays reportageavsnitt uppdagar många intressanta och värdefulla tankar och idéer att 

analysera. Till att börja med syns en stor skuld mot kungen och kungahuset från Ur plays 

perspektiv. De lägger vikt vid det faktum att S:t Barthélemy blev en frihamn för slavar medan 

skatt tillkom på andra varor. Det pekas ut att det var sneda värderingar och idéer som Sverige 

gjorde kapital på under tidsperioden. Reportaget bygger med en utgångspunkt i att historian om 

ett transatlantiskt slaveri kan komma att krocka med bilden av Sverige som ett icke-rasistiskt 

land. Kilos berättar om fördomar och värderingar hon fått växa upp med. Hur Sverige varken 

ägnat sig åt slavhandel eller rasbiologi, hur Sverige är ett land utan rasism till skillnad från 

många andra länder. Trots det måste organisationer som Afrosvenskarnas riksförbund motverka 

afrofobi i det svenska samhället. Kitimbwa Sabuni fortsätter med att ett slaveri som bygger på 

idéer om hudfärg är förkastligt idag. Det skapar extra stora problem för dagens kamp mot rasism 

och afrofobi eftersom att Sverige inte lyfter den delen av historien och sin inblandning i 

slavhandeln.135   

 

Journalisten Judit Kilos möter Nils Dufau som är vice president för S:t Barthélemy styrande 

kommitté. Han berättar om Gustavia som öns mötesplats och därmed också handelsplats. Men 

det känns som det krävs näst intill en konfrontation från Kilos sida för att han ska prata om det 

faktum att ön sålde och köpte slavar i sin frihamn. Dufau möter slavfrågan med att genast 

jämföra med andra nationers kolonier där det såldes fler slavar och i större utsträckningen. 

Vidare menar han att S:t Barthélemy huvudhandel var inte slavar. Trots det skattade man andra 

varor men inte slavar. Han tycker inte att den delen av historian är pinsam eftersom att hela 

världen såg ut så, det var en annan epok och på så vis normaliserar han slaveriet. Slaveriet 

                                                
134 Pålsson, 2013, Tillgänglig: 
 https://www.svt.se/opinion/vaga-prata-om-vart-lands-morka-historia (hämtad 2018-01-24). 
135 UR Play, 2016, Tillgänglig: https://urplay.se/program/199002-nationen-svensk-slavhandel (hämtad 2018-01-
24). 



 

  36 (40) 
 

normaliseras av Dufau eftersom det med nutidens värderingar är något totalt förkastligt och 

uppenbarligen ser Sverige det som en så pass stor skam att det är en historia som helst ska 

gömmas och glömmas. Det blir ett stort problem eftersom att om folk inte vågar lyfta Sveriges 

transatlantiska slavhistoria hur ska det gå att tala om dagens rasism och hur den uttrycker sig 

idag. Dels går det inte ha 200 år av fred samtidigt som svenska myndigheter uppträtt med 

våldsmekanismer på S:t Barthélemy i historieskrivningen. När svenska myndigheters 

våldsmekanismer vidare diskuteras faller slaveriet vid sidan om undertryckta grupper som 

frikyrkliga, fackföreningar, arbetarrörelser och kvinnokamp. Slaveri blir som bäst kuriosa.    

 

6.3 Avslutande och sammanfattande diskussion 
Den svenska samhällsdebatten går in med en karaktär som till allra störst del är belagd med 

skuld, en bortglömdhet och en historia som dagens Sverige inte vågar, men måste våga prata 

om. Genom ett mångkulturellt Sverige är det kopplat till nutida problem som afrofobi och 

rasism. Översiktsverk om svensk historia varierar i sin historieförmedling och det finns en rad 

olika kategorier som går mellan att det är gömt och glömt med mening av Sveriges styrande 

samtidigt som det ska skydda det kungliga arvet. I motpolen försöker andra att lägga så stor 

skuld som möjligt på kungen. Det skiljer sig även huruvida författaren eller forskaren har riktat 

kritik mot Sveriges regering eller kungen som en ensam styrande. Eller om det syns till något 

belägg för skuld överhuvudtaget. Historieförmedlingen var således ofta reducerad till det 

mindre eller av en utredande art för att föra fram Sveriges skam. Det syns således väldigt tydliga 

kopplingar till både ett moraliskt historiebruk och även ett icke-bruk. Det som hände utanför 

Europa blev således behandlat som ointressant eller icke relevant för den svenska 

historieskrivningen och går i linje med ett icke-bruk av historien. Var på det moraliska 

historiebruket går att analysera genom de idéer att staten och den har undanhållit information 

om den reella politiken som bedrivits. Debatten på 2000-talet handlar i mångt och mycket minst 

lika mycket om dagsaktuella frågor om diskriminering och globala orättvisor som om slavarna 

på S:t Barthélemy. Det är ett väldigt tydligt exempel på hur en äldrehistorisk fråga som tidigare 

ansetts obskyr får en ny sprängkraft, med andra ord om hur det nuvarande styr i historien.  

 

7. Didaktisk reflektion 
Oberoende om det är mörkandet av slavhandel under svensk flagg eller S:t Barthélemy och 

slaveri ur ett svenskt perspektiv som ska behandlas som ett didaktiskt moment finns det stora 

öppningar i läroplanen. Både i Lgr11 och Gy11. Den förstnämnda har en punkt under rubriken, 

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900. Punkten fortsätter 
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vidare, “Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.”136 Liksom att 

Gy11 tar upp 1800-talets globala förändringsprocesser och händelser, som till exempel 

mänskliga rättigheter, jämställdhet och kolonialism. Tillsammans med långsiktiga historiska 

perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.137 Precis 

som Ale Pålsson redogör för i sin artikel bör det rimligtvis finnas plats för den svenska koloniala 

historien i historieämnet. Det behöver inte vara genom en jämförelse med de andra kolonierna. 

I linje med Pålssons idé: “Vi måste våga tala om tankarna, precis lika mycket som 

handlingarna”.138 Det är således både viktigt och finns mycket intressant att lyfta genom att 

studera den svenska kolonialismen och ön S:t Barthélemy.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
136 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Reviderad 2017, Tillgänglig: 
https://www.skolverket.se (hämtad: 2018-01-31) s. 203. 
137 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011, 
Tillgänglig: https://www.skolverket.se (hämtad 2018-01-31) s. 73. 
138 Pålsson, 2013, Tillgänglig: 
 https://www.svt.se/opinion/vaga-prata-om-vart-lands-morka-historia (hämtad 2018-01-24). 
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