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ABSTRACT 
Studien undersöker utvecklingen av afrikansk-amerikansk religion i början på 1800-talet 

i USA. Materialet som studien är konstruerad på består av en undersökning gjord på sex 

olika slavar som blev predikanter och pastorer. Undersökningen i Studien svarar om 

dessa individers yrkesroll och socialisering var av betydelse för det religiösa 

engagemanget och dess utveckling. Slavarnas yrkens betydelse undersöks med hjälp av 

Etzionis teori om tvångsorganisationer och med Durkheims arbetsfördelningsteori. 

Studien avser att bidra med information om hur afrikansk-amerikansk religion 

utformades i början av 1800-talet.  
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1 INTRODUKTION 
Idag är ca 13 % av befolkningen i Förenta staterna amerikaner med afrikanskt 

ursprung enligt en studie som utfördes 2011.
1
 En studie gjord i ett projekt av Pew 

Research center år 2007 visar att ca 87 % av andelen afrikansk-amerikaner i USA 

uppskattas vara kristna.
2
 I samma studie gjordes en jämförelse i religiositet 

uppskattad över hela befolkningen, vilket visade siffror på att afrikansk-amerikanska 

invånare i USA hade en högre religiositet än övriga invånare i landet.
3
 Utifrån denna 

studie kan antagande göras att kristendomen fortfarande är av betydande karaktär för 

afrikansk-amerikaner. Studien utförd av Pew Research center år 2007 visar även de 

olika kyrkliga organisationernas medlemsantal i procentenhet, där det framgår att ca 

45 % av de religiösa afrikanska-amerikanerna i USA tillhörde den Baptistiska 

kyrkan.
4
 Studien utförd av Pew Research center undersökte även religionens 

betydelse för de amerikanska invånarna, och även där hade de afrikansk-amerikanska 

invånarna högst resultat.
5
 Enligt religionshistorikern Albert J. Raboteau växte 

historiskt sett den Baptistiska kyrkans medlemsantal lavinartat under slutet av 1700-

talet och 1800-talets början, där andelen afrikansk-amerikanska medlemmar 

uppskattas ha varit en fjärdedel av det totala medlemsantalet.
6
 

Utifrån studien av Pew Research center och Raboteaus studie kan slutsatser 

dras om att den Baptistiska kyrkans innebörd för de afrikansk-amerikanska invånarna 

har och är av betydelse för det religiösa livet i USA. Antalet religiösa samfund i USA 

är många, och inom kristendomen finns det fler religiösa samfund som konkurrerar 

om medlemmar på en slags fri marknad.
7
 Enligt sociologen Peter Berger så har 

religionen privatiserats och polariserats, framförallt i USA
8
, vilket med ett inte allt 

för vågat antagande utifrån Berger skulle kunna förklaras med att landet aldrig haft 

en statskyrka. Individualiseringen handlar om att religionen är privatiserad och att 

                                                 

 

 

 
1
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2
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3
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4
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5
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 Raboteau 2004 s. 131-132. 

7
 Berger 1969 s. 135. 

8
 Berger 1969 s. 135. 
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det finns en valmöjlighet för individen i fråga. Enligt Berger leder polarisation inom 

religionen till minskad gemensamhet vilket i sin tur leder till att ett sekulariserat 

samhälle blir pluralistiskt. Här ser Berger USA som ett typexempel, då de religiösa 

samfunden präglas av en konkurrenskraft.
9
 Trots den starka konkurrens som finns 

mellan de olika religiösa organisationerna i USA så är fortfarande många afrikansk-

amerikaner medlemmar i de denominationer som kan spåras tillbaka till 1700-talet 

och till en religion som till viss del utformades av slavar. Forskningen om slavarnas 

religion är ett relativt ungt forskningsområde, men ett område som växt mer och mer. 

Många områden är utarbetade sedan tidigare, med hjälp av både förstahandskällor 

och andrahandskällor. Det finns dock fortfarande aspekter inom slavarnas religion 

som kan undersökas ytterligare. Det finns en hel del skrivet om den afrikansk-

amerikanska religionen, men som framförallt präglats av en inriktning på 1800-talets 

historia och det amerikanska inbördeskrigets betydelse.  

Religionen hos slavarna i USA är mycket väl utformad och beskriven av 

Raboteau som beskriver religionens framväxt fram till det amerikanska 

inbördeskriget. Enligt Raboteau var de svarta predikanterna en av de viktigaste 

orsakerna till att kristendomen växte starkt hos slavarna.
10

 Ett område som kan 

utforskas är vilka dessa predikanter var och hur de blev predikanter. Dessa individer 

var av stor betydelse för utformningen av kristendomen hos slavarna på plantagen, 

och startskottet på en ny religiös rörelse i Amerika. Raboteau menar att 

omvändningen av slavarna var relativt liten och att de slavar som arbetade närmre 

sina ägare, som hushållsslavar tenderade att följa med sina ägare till kyrkan. 

Raboteau menar även att slavarna som bodde i städer tenderade att gå till 

gudstjänster betydligt mer än de slavar som bodde på plantagen.
11

 I denna uppsats 

kommer slavarnas yrkesroll i förhållande till religiositet undersökas genom slavarnas 

yrkens betydelse för relationen till slavägarna. Enligt Alho fanns det ofta dolda 

budskap om frihet när de svarta predikanterna predikade för slavarna vid gudstjänster 

                                                 

 

 

 
9
 Berger 1969 s. 135, 138. 

10
 Raboteau 2004 s. 135. 

11
 Raboteau 2004 s 149-153. 
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eller vid hemliga sammankomster.
12

 Betydelsen av slavars yrken kopplat till religiöst 

engagemang är en del av uppsatsens undersökningsområde, men även hur 

predikanterna påverkades av sina tidigare liv som slavar. I studien kommer material 

om och av de tidiga svarta predikanterna att undersökas för att utreda deras tidigare 

liv som slavar.  
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2 TIDIGARE FORSKNING 
Forskningen om slavarnas religion i USA har framförallt präglats av 1800-talets 

historia och frihetskrigets betydelse. Religionsvetenskapsprofessorn Olli Alhos 

studie är ett tydligt exempel med forskningsinriktning på 1800-talets historia.
13

 Ett 

nutida forskningsexempel på slavarnas religion under 1800-talets från 2012 är 

historikern Mitchell Klingenbergs studie om inbördeskrigets betydelse.
14

 Ett annat 

exempel som berör 1800-talets historia, kring slavarnas religion är 

samhällshistorikern Jeff Forrets studie.
15

 Även om de flesta studierna i datasökningar 

handlar om slavarnas religion på 1800-talet, så har det publicerats biografisk 

forskning om slavar och deras liv. Ett exempel på denna typ av forskning är 

historikern Tim Lockleys studie om David Margrett, en slav som fick i uppdrag att 

predika om kristendomen för slavar, men som istället predikade om slaveriet.
16

 En 

annan biografisk studie av genusvetaren Caroline Wigginton, berör slavars sociala 

liv och förändring.
17

 Studien av Wigginton behandlar framförallt de psykologiska 

faktorer som påverkade den växande abolotionistiska rörelsen.
18

  

Historikerprofessorn Bridget Ford, har i sin studie skrivit om svarta kyrkliga 

organisationer och deras arbete och mission mot slaveriet under 1800-talet.
19

 

Kristendomshistorikern Curtis J. Evans studie The Burden of Black Religion berör 

skapandet av de svarta kyrkorna och dess betydelse för det religiösa livet.
20

 Det finns 

idag ett stort spektrum av studier som behandlar slavarnas religion, men det finns 

fortfarande utrymme för fler studier, framförallt med nya teoretiska utgångspunkter. 

Som tidigare nämnt finns det gott om forskning som berör 1800-talets historia med 

kristendomen och inbördeskriget som två gemensamma nämnare.  
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 Alho 1976 s. 14-16. 
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 Klingenberg 2012.  
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 Forret 2012  
16
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En klassiker inom området, slavarnas religion skrevs av Albert J. Raboteau Slave 

Religion The ”Invisible Institution” in the Antebellum South vilken är en omfattande 

studie som skrevs i syfte att redogöra för en del av den nordamerikanska 

historieskrivning som länge varit dold.
21

 Evans nämner Raboteaus studie som ett 

viktigt verk inom fältet, men menar samtidigt att frågorna som nämns i Raboteus 

studie kan utvecklas.
22

 Evans nämner även historikern och sociologen William 

Edward Burghardt Du Bois som en av de mest betydande forskarna inom området 

eftersom han verkade under slutet av 1800-talet. Du Bois skrev 1896 The 

suppression of the African slave-trade som behandlar lagar i de olika staterna, och 

hur olika händelser påverkat samhället och slavarnas situation.
23

 Du Bois studie 

berör de enskilda staterna och deras situation, samt frihetsrörelser som växte på slutet 

av 1700-talet.
24

 Beskrivningen av de olika staternas situation präglas av en moralisk 

beskrivning, där Du Bois i ett exempel beskriver invånarnas moral i staten Georgia 

som sämre än i Virginia och South Carolina. Vidare beskriver Du Bois att moralen i 

Georgia var präglad av en agrarisk kultur, som var styrd av Whisky, slavar och 

horor.
25

 Forskningsfältet inom området, slavarnas religion är utbrett, men har 

framförallt präglats av 1800-talets historia och slavarnas kamp till frihet som ett 

betydelsefullt ämne. Den mer nutida forskningen har visat intresse för 1700-talets 

historia, där även mer biografiska studier fått ett större utrymme allt eftersom mer 

material blivit tillgängligt. 

 

                                                 

 

 

 
21

 Raboteau 2004 s. preface IX. 
22

 Evans 2008 s. 8, 10-11. 
23

 Du Bois 1896. 
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 Du Bois 1896. 
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3 SYFTE 
Syftet i denna studie är att undersöka framväxten av de svarta pastorerna och 

skapandet av de svarta kyrkorna i början av 1800-talet, genom att försöka redogöra 

för dessa slavars yrkesrolls betydelse för anammandet av kristendomen under den tid 

de var slavar. Studien ska försöka bidra till förståelsen av hur kristnandet av slavarna 

utformades, genom en undersökning baserad på sex svarta predikanter som deltog i 

grundandet av de första svarta kyrkorna i USA.  

3.1 Forskningsfrågor 

Det finns en nyckelfråga som behöver besvaras för att studien ska bidra till en ny 

förståelse, vilken är om slavarnas yrkesroller var av betydelse i kristnandeprocessen. 

Vidare behöver inte yrkets utformning i sin helhet vara av betydelse, utan snarare 

den kategori som social status yrket kan placeras i. När denna fråga är besvarad kan 

följande frågor besvaras i frågeställningen. 

 

Hur påverkades de undersökta individernas möjligheter för religiöst engagemang av 

sina yrkesroller under tiden som slavar? 

Vilken betydelse hade slavarnas relation till sina slavägare för utvecklingen av 

slavarnas religiösa engagemang?  

3.2 Problemformulering  

Alla tre frågor som är riktade mot materialet handlar om slavarnas yrken eller sociala 

status som en bidragande faktor till att slavarnas religion utformades på det sätt som 

den gjorde. Mycket av den tidigare forskningen har bidragit till redogörelsen för 

tiden efter de första svarta predikanterna och när detta område väl har diskuterats, har 

det haft föga lite fokus på yrkesrollerna som predikanterna hade i sina liv som slavar. 

Därav behöver slavarnas sociala status och yrkesroller undersökas.  
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4 BAKGRUND 
För att ge en ökad förståelse över tillståndet för slavarna och de svarta predikanterna 

i USA behöver även de vita människornas roll redogöras och samhället i stort. För att 

förstå situationen i USA behövs religionen redogöras, men även slavägarnas 

ekonomiska intressen kopplat till kristendomen.  

 

4.1 Det afrikanska arvet och USA som unikt exempel  

För att förstå situationen om hur kristendomen anammades av slavarna i USA behövs 

först och främst det religiösa och kulturella arvet från Afrika utredas. Idag är en stor 

andel av USA:s invånare amerikaner med afrikansk bakgrund, men detta till trots var 

slavhandelsexporten till USA en bråkdel av den totala slavhandeln. Enligt Rabouteau 

stod slavexporten till USA endast för 4,5 % av den totala slavhandeln.
26

 Det 

kulturella och religiösa arvet från Afrika ska inte ges allt för stort utrymme till hur 

slavarnas religion utformades under 1700-talet enligt Raboteau. Anledningen till att 

det afrikanska arvet inte ska ges för stort utrymme, menar Raboteau är för att USA är 

unikt i utformningen av slavarnas religion och att det kulturella arvet inte överlevde 

på samma sätt som i Sydamerika och Karibien.
27

 För det första så var antalet slavar i 

USA betydligt mindre än i de Karibiska och Sydamerikanska länderna. För det andra 

var antalet slavar för varje slavägare betydligt färre än i Sydamerika. Plantagerna i 

Sydamerika hade fler än hundratals slavar som arbetade på fälten, medan det i USA 

var mycket ovanligt med plantager som hade fler än hundra slavar som arbetade på 

åkrarna.
28

 En annan aspekt som varit av betydelse för slavarnas religion i USA, är 

protestantismen. Till skillnad från de katolska Sydamerikanska länderna var USA 

protestantiskt, vilket var av stor betydelse enligt Raboteau.
29

 Anledningen till att den 

protestantiska inriktningen var av betydelse, var i synnerhet för att protestantismen 

hade få likheter med de västafrikanska länderna. Katolicismen var mer tilltalande än 

                                                 

 

 

 
26

 Raboteau 2004 s. 90. 
27

 Raboteau 2004 s. 48, 87. 
28

 Raboteau 2004 s. 87-92. 
29

 Raboteau 2004 s. 87-92. 
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protestantismen på grund av att religionen var lättare att assimilera med de 

västafrikanska religionerna.
30

 De liknande elementen i katolicismen som återfanns i 

de västafrikanska länderna var bland annat katolicismens helgon och ikoner. Även 

om de meningskapande betydelserna bakom de katolska helgona inte var densamma 

i de västafrikanska religionerna, så fanns det inslag som kunde relateras till den egna 

kulturen vilket i sin tur underlättade assimileringen.
31

  

För att förtydliga den stora skillnaden mellan USA och de Sydamerikanska 

länderna, var kristendomens riter och budskap inte de viktiga elementen för 

assimilering med västafrikanska religioner. De igenkännande elementen var snarare 

ikonerna som kunde kopplas till dem västafrikanska religionernas tro på förfäder, 

som betydelsefulla andliga väsen.
32

 En redogörelse för katolicismens och de 

västafrikanska religionernas likheter kan göras utifrån hur Alho beskriver den 

västafrikanska religionen med hjälp av tidigare forskning. Alho visar övergripande 

drag om strukturen för religionerna i västra Afrika där strukturen liknas med en 

pyramid. I det ena hörnet av triangeln finns överguden, och i de andra två hörnen 

finns naturgudarna och förfäderna. De västafrikanska religionerna var polyteistiska 

med spiritualitet som ett betydande element. Spiritualitet fanns mellan invånarna och 

de tre hörnen av triangeln, vilka länkades till invånarna genom magi.
33

 Eftersom 

katolicismens helgon och ikoner var enklare att assimilera till de västafrikanska 

polyteistiska religionerna, med undergudar och förfäder, överlevde den afrikanska 

kulturen i Sydamerika och Karibien.
34

 Den protestantiska kristendomens 

konverteringsmetoder hade inte samma möjlighet till assimilation som den katolska 

kyrkan, eftersom protestantismen förlitade sig på gudstjänster och bibelpredikan.
35

  

 

                                                 

 

 

 
30

 Raboteau 2004 s. 87-89, s42. 
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 Raboteau 2004 s. 87-89. 
32

 Raboteau 2004 s. 23-24. 
33
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 Raboteau 2004 s. 57. 
35
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4.2 Plantageägarnas generella inställning till slaveriet  

I ett globalt perspektiv var inte slaveriet en självklarhet och i Europa var det helt 

obefintligt. Men i den nya världen växte slaveriet lavinartat och kom att bli en 

självklarhet i vissa delar av Amerika.
36

 Enligt historikern Peter Kolchin fanns det ett 

behov för slavägarna att avgränsa sig från slavarna. En barriär behövdes mellan 

slavägarna och slavarna, vilket markerades genom etnicitet och religion.
37

 Även om 

många slavar arbetade på plantagen så fanns det även slavar som arbetade i hushåll 

och verkstäder. År 1686 var ca 30 % av de svarta i Northhampton Virginia fria, men 

även om de var fria på pappret, var de inte accepterade i samhället.
38

 Klyftan mellan 

svarta och vita blev större under 1700-talet där lagar om slaveri förnyades allt oftare. 

De vita människornas allmänna syn på svarta människor förankrades till en 

uppfattning om att alla svarta borde vara slavar och att det var deras naturliga 

tillstånd.
39

 Även om klyftan mellan slavägare och slavar blev större under 1700-talet 

så blev samtidigt slavägarna mer och mer måna om sina slavar, vilket Kolchin menar 

berodde på att det kom nya generationer slavar vilka föddes i USA.
40

  

 

4.3 Kyrkans mission och slavarnas rätt till gudstjänst 

En annan aspekt som slavägarna behövde förhålla sig till var kyrkans pådrivande 

mission och moraliska aspekter om huruvida slavarna skulle omvändas till 

kristendomen. Under kolonialiseringen av Amerika var kyrkans missionerade en 

legitim orsak till erövringen av de nya landområdena.
41

 Även om missionen var av 

betydande karaktär, var inte kristnandet av slavarna nödvändig, då det fanns många 

motståndare till att slavarna skulle kristnas. Det ekonomiska intresset ansågs som 

mer betydelsefullt än kristnandet av slavarna under slutet av 1600-talet.
42

  

                                                 

 

 

 
36

 Kolchin 1993 s. 3-4. 
37

 Kolchin 1993 s. 4-5. 
38

 Kolchin 1993 s. 16. 
39

 Kolchin 1993 s. 17-18. 
40

 Kolchin 1993 s. 92. 
41

 Raboteau 2004 s. 97. 
42

 Raboteau 2004 s. 98. 
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Många slavägare såg dopet som ett hot mot den lagliga rätten att behålla sina slavar. 

Under 1600-talets andra hälft infördes lagar som förtydligade att slavarna inte hade 

rätt till frihet genom kristendomen. Även om det juridiska hotet inte längre var ett 

problem under 1700-talet, fanns det ekonomiska dilemmat kvar. Slavarna hade ofta 

söndagen som en ledig dag, till att så sina egna grödor och tvätta sina kläder. 

Förutom att möjligheterna till kyrkobesök var begränsade, fanns den rasistiska 

faktorn där många slavägare menade att slavarna inte var kapabla att ta 

instruktioner.
43

 En annan aspekt som påverkade möjligheterna för slavarnas religiösa 

engagemang var bristen på kyrkor i landsbygden.
44

 Kyrkans mission fanns dock 

fortfarande kvar, och 1724 kom ett förslag om att alla slavägare med hedniska slavar 

från fjorton års ålder skulle betala avgift för varje slav.
45

 Detta förslag till trots, 

började den stora konverteringsvågen runt år 1740. Från året 1786 då den första 

bokföringen av svarta medlemmar i den metodistiska kyrkan, var medlemsantalet 

mindre än tvåtusen. Medlemsantalet växte dramatiskt och i början av 1800-talet var 

medlemsantalet runt 40 000.
46

  

 

4.4 Olika förhållanden genom yrken och ägare 

Under 1700-talet utvecklades ett arbetsfördelningssystem på plantagerna som var 

uppbyggt på arbetsuppgifter som framförallt fick ett starkt fäste i North Carolina och 

Georgia. Systemets funktion var att slavarna skulle slutföra en arbetsuppgift och när 

arbetsuppgiften var uträttad blev slavarna lediga för dagen. I vissa fall fanns det inga 

vita övervakare som iakttog slavarnas arbete på plantagen, istället utsågs en slav som 

övervakare. Det vanligaste slavantalet för varje slavägare var runt fem slavar, och då 

var inte frågan om övervakning av betydande karaktär som på de större 

plantagerna.
47
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 Raboteau 2004 s. 99-100. 
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 Raboteau 2004 s. 104-105. 
45
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46
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Slavarnas förutsättningar och möjligheter för ett socialt liv berodde till stor del av 

vilka principer slavägaren hade. Dels skiljde sig möjligheterna från stat till stat, men 

även över områden och till sist från slavägare till slavägare.
48

 Även om slavägarnas 

regler skiljde sig åt, hade de olika slavägarna olika förutsättningar i sin hantering 

med sina slavar. På de mindre gårdarna, fanns det inte lika stor variation på slavarnas 

arbeten, som i städerna och på de större plantagerna. I städerna tenderade slavarna att 

ha större frihet, till att röra sig fritt.
49

 Enligt Alho fanns det en inomhierarkisk 

struktur i slavsamhällena, där slavarna hade en rangordning eller status som var 

kopplade till deras yrken. På de större plantagerna fanns det fler yrkesgrupper än i 

städerna och på de mindre gårdarna, vilket ledde till grupperingar bland slavarna. 

Grupperingarna hade till en början en kontrollerande funktion för slavägarna, vilket 

senare påverkade slavarnas syn på det sociala livet. Samtidigt som slavarna 

fördelades genom sina yrkesroller växte olikheterna mellan slavarna.  

De slavar som hade en närmre relation till sina ägare fick en annan utbildning 

och kulturell erfarenhet än de slavar som arbetade på fälten. Även om det i många 

fall fanns en hierarki slavarna sinsemellan, var variationen från varje slavägare och 

plantage så pass stor att det inte går att generalisera slavsamhället i USA efter dessa 

principer.
50
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5 Metod 
 

5.1 Material 

Studien i denna uppsats är uppbyggd på information om sex olika individer som var 

afrikansk-amerikanska slavar i USA på slutet av 1700-talet och 1800-talets början. 

Eftersom studien undersöker huruvida slavarnas yrkesroller var av betydelse för 

anammandet av kristendomen har det empiriska materialet valts utifrån mängd 

information om slavarnas tidigare liv som slavar. Insamlingen av det empiriska 

materialet har därmed inneburit en del komplikationer som styrt valet av individer i 

undersökningen.  

Valet av individer har i första hand styrts av individer som presenterats i 

tidigare forskning, där Raboteaus Slave religion The ”Invisible institution” in the 

Antebellum South varit en viktig inspirationskälla. Det var genom Raboteaus verk 

som jag först fick information om slavar som Richard Allen och London Ferril vilka 

är två av de sex slavar som empirin är uppbyggd på. Även om dessa båda slavar är en 

del av empirin är de endast en bråkdel av individer som undersökts. All information 

om slavarna som det empiriska materialet är uppbyggt på kommer från samma 

databas, Documenting The American South som sponsras av University of North 

Carolina at Chapel Hill.
51

 Tack vare denna databas har insamlingen av det empiriska 

materialet möjliggjorts och underlättats. Databasen Documenting The American 

South digitaliserar allt från brev, dagböcker, rättegångsprotokoll och böcker som 

skrevs på 1600-talet till 1900-talet. Det är framförallt från denna databas som det 

empiriska materialet inhämtats från, förutom något undantag.  
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5.2 Urval och begränsningar  

Som tidigare nämnt har insamlingen av det empiriska materialet inneburit en del 

komplikationer som styrt valet av litteratur och individer. Eftersom undersökningen 

bygger på huruvida slavarnas yrke hade betydelse för religiöst engagemang och 

frihet, behöver materialet redogöra för individernas liv som slav. Många av de 

potentiella individer som undersöktes vid insamlingen hade bristfällig information 

om deras liv under åren som slavar, medan det ofta fanns riklig information om deras 

år som predikanter. Valet av material till studien har därmed varit beroende av 

mängden information som funnits tillgänglig om personerna som undersökts. 

Slutligen har materialet resulterat i sex slavar där det framkommer mer eller mindre 

information om deras liv under åren som slavar. Valet av materialet har först och 

främst valts ut efter att personerna varit religiöst verksamma som pastorer . Ett annat 

kriterium har varit individernas levnadsår eftersom studien är inriktad på att 

undersöka de första svarta predikanterna. Valet av vilka individer som undersöks i 

studien har valts ut efter hur mycket information som funnits tillgänglig.  
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6  Teori 
I denna studie som behandlar slavarnas religion, är de frisläppta slavarna vilka valde 

ett liv som predikanter i fokus. Materialet i studien behandlar dessa frisläppta slavars 

tidigare liv i fångenskap. Frågeställningen mot empirin behandlar slavarnas 

yrkesrollers betydelse, eller det sociala forum som yrket kan placeras i. Som teoretisk 

utgångspunkt i denna studie används därmed sociologen Emile Durkheims 

arbetsfördelningsteori, mellan mekanisk och organisk solidaritet för att försöka förstå 

det kollektiva medvetandet som präglades i samhället. En aspekt som är av 

betydande karaktär för att Durkheims teori tillämpas i denna studie, är att de olika 

staterna i USA skiljde sig från varandra. En annan viktig aspekt är att slavarnas 

samhälle var en del av ett större samhälle, samtidigt som de var exkluderade från 

samhället i stort.  

Durkheim menar att solidaritet påverkas av samhällets olika delars 

förhållande till varandra. Det påverkas av hur stor auktoritet samhällets styre har, 

men även vilken relation som finns mellan människorna i samhället. Durkheim 

försöker närma sig en förståelse för det kollektiva medvetandet, den moral som råder 

och finns gemensam i samhället.
52

Enligt Durkheim finns det en delad uppfattning av 

samhällsmedlemmar som han kallar det kollektiva medvetandet. Detta kollektiva 

medvetande finns hos alla individer oberoende yrke, eller om de bor i storstad eller 

på landsbygden. Uppfattningen av rätt och fel är rotat i det kollektiva som oförändrat 

lever vidare genom generationer. Ett kriminellt handlande präglas av hur handlandet 

bryter mot det kollektiva medvetandet. Vidare menar Durkheim att när den statliga 

apparaten får tillräcklig auktoritet, kan den förändra lagarna vilket skulle kunna 

strida mot det kollektiva medvetandet. Men han menar även att auktoritetens största 

uppgift är att bevara det kollektiva medvetandet som finns i samhället. Staten blir 

därmed en symbol för det kollektiva medvetandet.
53

 Den mekaniska solidariteten 

som Durkheim menar präglar samhällen uppbyggt på individers likheter, binder 
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invånarna direkt till samhället. Eftersom likheterna präglar samhällets invånare, så 

ses gruppen eller invånarna som en helhet.
54

  

Durkheim exemplifierar den mekaniska solidariteten med att lyfta fram 

lagens betydelse för samhället. Straff är i proportion med brottet för att behålla det 

rådande kollektiva medvetandet. Ett straff för ett brott har en läkande effekt för 

invånarna, vilket behåller det kollektiva medvetandet.
55

 Durkheim redogör för två 

olika typer av samhällen, mekanisk solidaritet vilket tidigare nämnts, och organisk 

solidaritet vilket är uppbyggt av ett samhälle som präglas av olikheter. Som tidigare 

nämnt så övergår den mekaniska solidariteten till organisk solidaritet när samhället 

utvecklas och yrkesroller specialiseras. Det kollektiva medvetandet skiljer sig från ett 

samhälle uppbyggt på mekanisk solidaritet och organisk solidaritet, eftersom det 

organiska samhället är mer individuellt.
56

  

Durkheim menar att samhällen uppbyggda på individualism innebär att det 

kollektiva medvetandet förändras eftersom invånarna är måna om sina egna 

intressen.
57

 När arbetsfördelningen ökar så försvagas det kollektiva medvetandet.
58

 

Durkheim menar även att den organiska solidariteten innebär en splittring mellan 

egna intressen och det som är gemensamt med andra. Eftersom olika arbeten delar in 

samhället i olika grupper dras individer till grupper med motsvarande intressen, ett 

kollektivt medvetande. Samtidigt som personen i fråga skiljs från det yttre kollektiva 

medvetandet. När de gemensamma referenserna blir färre är individerna en del av ett 

större system av kollektivt medvetande, vilket präglas av staten och lagar vilka håller 

ihop det organiska samhällets existens. Men när desto större utrymme ges till det 

yttre kollektiva medvetandet, präglas samhället av fler likheter än olikheter vilket 

enligt Durkheim leder till kommunism. Organisk solidaritet präglas därav att 

individualism särskiljs från det kollektiva medvetandet genom Division of Labour.
59
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Appliceringen av Durkheims teori kommer främst användas för att kategorisera 

predikanterna i grupper genom deras yrkesroller som slavar. Fokus kommer inte vara 

på yrkets betydelse i sig självt, utan snarare den sociala status yrket gav slavarna. 

Den sociala statusen behöver inte nödvändigtvis vara sammankopplad med yrket, 

utan kan även vara sammankopplat med kulturellt kapital som kan åberopas genom 

hur nära slavarna stod sina slavägare. Det finns därmed några aspekter som är 

betydelsefulla i denna studie för förståelsen av det kollektiva medvetandet som 

präglade de frisläppta slavarna, vars yrken var predikanter. 

Även om teorin kommer appliceras för att förstå det kollektiva medvetandet 

hos de frisläppta slavarna som blev predikanter, finns det en lucka i teorin som 

behöver fyllas. Luckan i teorins tillämpning på slavpredikanterna, finns i det 

kollektiva medvetandet. Även om många av slavpredikanterna präglades av fler 

likheter än olikheter, kan det vara just olikheterna som är av störst betydelse . Det 

glapp som finns kan ses som övergången från mekanisk solidaritet till organisk 

solidaritet. Det amerikanska samhället i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet 

kan ses som organiskt, men situationen för slavarna var både mekanisk och organisk. 

Slavarnas situation var därmed ett undantag, eftersom de ofta hade tydliga skiljda 

arbetsuppgifter, samtidigt som de alla var slavar. Skillnaderna mellan olika slavars 

levnadsförhållanden präglades också av i vilken delstat de bodde, men även av 

vilken ägare de hade.
60

 Det kollektiva medvetandet blir därmed svårt att redogöra 

för, eftersom det finns en lucka mellan mekanisk och organisk solidaritet i den 

empiri som undersöks. Därav kommer denna studie försöka kategorisera de olika 

slavarna till sociala grupper med gemensamma referenser som präglar det kollektiva 

medvetandet för de olika grupperna.  

Eftersom det finns en lucka i Durkheims teori, används Sociologen Amitai 

Etzionis teori om organisationer som ett komplement. Tillämpningen av Etzionis 

teori används i syfte att försöka fylla luckan som finns i övergången mellan 

mekanisk och organisk solidaritet. Eftersom det kan vara olikheterna och inte 
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likheterna som är av betydelse, kan Etzionis organisationsteori bidra till en ökad 

förståelse över varför de tidiga svarta predikanterna blev religiösa.  

Genom att benämna plantagerna som en organisation kan Etzionis 

organisationsteori appliceras och bidra till förståelsen över slavarnas situationer och 

möjligheter. Enligt Etzioni präglas organisationer av målsättningar som gruppen 

manas uppnå. När väl målen för en organisation uppnås, byts målsättningen ut mot 

en ny målsättning. I olika organisationer finns det två olika verksamheter som 

behöver särskiljas. Den ena verksamheten är den instrumentella som innebär 

distribution och hur organisationen förmedlas genom till exempel produktion. Den 

andra verksamheten är den expressiva verksamheten som berör interna relationer 

inom gruppen, styrda av organisationens normer. Etzioni tar även upp ledares roll i 

en organisation, där han menar att en ledare i en situation inte nödvändigtvis har 

samma status i en annan situation.
 61

 Etzioni skiljer mellan tre olika typer av 

organisationer där han förklarar deras särart. I denna studie kommer endast den 

första organisationen tillämpas, vilken är organisationer som präglas av tvång och 

särskiljande mellan överordnade och underordnade. Etzioni använder fängelse som 

ett typexempel på en tvångsorganisation.
62

 Ledarna i en tvångsorganisation har makt 

över de underordnade och kan därmed styra över den instrumentella verksamheten. 

Dels har ledarna makt över de underordnades arbetsuppgifter, men även över mat 

och logi. Ledarna har dock inte den verkliga makten över den expressiva 

verksamheten, eftersom de underordnade skapar en egen normativ ordning.
63

  

Tillämpningen av tvångsorienterad verksamhet kommer anknytas till 

slavarnas liv på plantagerna, där plantageägaren ses som ledaren över den 

instrumentella verksamheten. Att den expressiva verksamheten tillhör den 

underordnade gruppen, vilken i detta fall är slavarna styrks utifrån Alhos förklaring 

om att slavarna ofta hade en inom hierarkis struktur.
64

  

                                                 

 

 

 
61

 Etzioni 1970 s. 99. 
62

 Etzioni 1970 s. 100-102. 
63

 Etzioni 1970 s. 101. 
64

 Alho 1976 s. 150. 



18 

 

 

Slutligen menar Etzioni att desto mindre tvång som används ges ett större 

inflytande på den underordnade gruppen, vilket ökar chanserna för att de 

underordnade formas enligt ledarens intentioner.
65

 Socialisation inom organisationen 

styrs av kontrollmedlen som utövas av ledaren. Vissa kontrollmedel tenderar att 

skapa en relation mellan ledaren och den underordnade gruppen medan andra 

kontrollmedel begränsar relation dem emellan.
66

 Eftersom tvångsorganisationer ofta 

kontrollerar en del av organisationen, har ledaren en begränsad påverkningsförmåga 

över den underordnade gruppen.
67

 Tillämpningen av tvångsorganisationsteorin 

kommer användas för att redogöra slavarnas situation på plantagerna och försöka 

bidra till hur socialiseringen till kristendomen gick till.  
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7 RESULTAT & DISKUSSION 
I studien kommer ett antal slavars liv presenteras för att närma ett kollektivt 

medvetande genom kategorisering av de frisläppta slavarnas tidigare liv som slavar. I 

tillämpningen av teorin i denna uppsats finns en distinktion mellan mekanisk och 

organisk solidaritet som inte nödvändigtvis är sammankopplad med samhället i sin 

helhet. Utgångspunkten är att samhället i stort i USA under 1800-talet var uppbyggt 

på organisk solidaritet. Men eftersom studien berör slavarnas situation kan inte de 

klassificeras som en del av det övriga samhället. Eftersom slavarna stod utanför 

samhället, finns möjligheterna till att de präglades av mekanisk solidaritet. Huruvida 

slavarna präglades av mekanisk solidaritet eller organisk solidaritet kopplas till 

storleken på deras slavägares plantager och slavarnas relation till slavägarna. 

7.1 Richard Allen 

Predikanten och den före detta slaven Richard Allen föddes 1760 och levde i staten 

Delaware hos slavägaren Benjamin Chew. Allens mor och tre syskon såldes då 

slavägaren hade svårigheter med slavarnas underhåll. När Richard Allen var i 

tjugoårsåldern blev han religiös, och undervisades i skogen av John Gray på 

Benjamin Wells ägor. Allens ägare var själv inte religiös, men hade ingenting mot att 

Allen tog lektioner i kristendom. Richard Allen blev medlem i den Metodistiska 

kyrkan efter att ha fått en uppenbarelse vid bön. Han fortsatte att gå på religiösa 

sammankomster, men blev mån om att tjäna sin ägare till fullo, då rykten spreds om 

att de kristna slavarna var sämre tjänare.
68

  

Allen ansåg sin ägare som god, vilket kan visas med följande citat ” My master 

was an unconverted man, and all the family but he was what the world called a good 

master. He was more like a father to his slaves than any thing else. He was a very 

tender, humane man.”.
69

 Även om Allens ägare lät han gå på religiösa möten, var han 

själv mycket mån om att arbetet skulle vara slutfört innan han gick på 
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sammankomster.
70

 Allens inställning till hur arbetet skulle vara utfört visas tydligt i 

följande citat.  

We frequently went to meeting on every other Thursday; but if we were likely to be 

backward with our crops we would refrain from going to meeting. When our master 

found we were making no provision to go to meeting, he would frequently ask us if it 

was not our meeting day, and if we were not going. We would frequently tell him, ’no, 

sir, we would rather stay at home and get our work done.’ He would tell us, ’Boys, I 

would rather you would go to your meeting: if I am not good myself, I like to see you 

striving yourselves to be good.’
71  

Enligt Allen frågade hans ägare om pastorn kunde hålla möten på hans egendom 

istället, vilket senare gjorde att ägaren tillät hans slavar att arbeta av sin frihet. Allen 

och hans bror betalade av sin ägare och blev fria. När Allen blev fri, minns han inte 

själv men det var under 1700-talet. Under livet som slav arbetade Allen med ägarens 

grödor, men han nämner själv att han inte var van vid hårt arbete vilket han förstod 

när han var en fri man och sökte arbete.
72

  

Allen nämner inte att han hade någon specifik arbetsuppgift, förutom att han 

arbetade med grödor. Det framgår heller inte hur många slavar som fanns på 

Benjamin Chaws ägor. Men eftersom Allen beskriver sin egen och hans familjs 

relation som nära sin ägare är det inte ett allt för vågat antagande att dra slutstats om 

att det var en mindre gård. Framförallt eftersom det framgår att Chaw tvingades sälja 

Allens mor och tre syskon, då den ekonomiska situationen var ansträngd. Utifrån den 

information som finns tillgänglig om Richard Allens liv under åren som slav kan det 

konstateras att hans ägare Benjamin Chaw inte var en förmögen man, vilket innebär 

att hans ägor inte bör ha varit stora. Enligt Kolchin skiljde sig det sociala livet för 

slavarna från ägare till ägare och mellan de olika staterna vilket påverkades 

förutsättningarna för slavarna.
 73

Eftersom Allen beskriver att han arbetade på fält, 

men ändå hade en nära relation till hans ägares familj och att gården var relativt liten 
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kan det konstateras att slavarna inte hade någon större uppdelning eller hierarki 

mellan dem.  

Enligt Alho fanns det ofta en inom hierarkisk struktur hos slavarna i USA, 

vilket framförallt präglades på de större plantagerna. På de större plantagerna delades 

ofta arbetsuppgifterna upp och specialiserades.
74

 Eftersom Allen hade en god och 

nära relation till sin ägare och hans familj, kan Chaws gård inte klassas som en 

tvångsorienterad organisation, förutom det faktum att Benjamin Chaw hade slavar. 

En annan aspekt som styrker att Chaw inte hade en tvångsorienterad organisation är 

att Allen beskriver att han inte behövde färdigställa sina arbetsuppgifter för att få 

närvara på gudstjänster. Enligt Etzioni innebär mindre tvång från ledaren en ökad 

kontroll över den underordnade gruppen.
75

 Allen beskriver att han var mån om att 

arbetsuppgifterna skulle vara färdiga innan gudstjänst, vilket också kan kopplas till 

att Chaw inte hade tvångsorienterad organisation. Relationen mellan Chaw och Allen 

beskrivs som god, och utifrån Etzionis teori kan detta förklaras genom Benjamin 

Chaws ledarskap, där han genom goda kontrollmedel lyckades socialisera sina slavar 

. Eftersom slavarna socialiserades delades även samma normer och värderingar.  

Eftersom de delade samma uppfattningar skulle det kunna antas att de även 

delade samma kollektiva medvetande. Det finns dock en problematik i detta 

antagande, dels eftersom Chaw var en fri man med flera slavar på sin gård och hade 

en tillhörighet till samhället som Allen stod utanför på grund av att han var slav. En 

annan orsak är att de till en början inte delade något religiöst engagemang.  

Det skulle utifrån Durkheims teori kunna konstateras att de tillhörde en 

mekanisk solidaritet, då egenintresset och individualism var sekundärt. Relationen 

mellan Allen och Chaw byggde på ett ömsesidigt beroende som respekterades av 

bägge parter. Durkheim menar att organisk solidaritet innebär en ökad grad av 

individualism vilket i sin tur leder till skiljda egenintressen.
76

 Utifrån informationen 

om Richard Allens liv på Chaws gård framgår det inte att varken Allen eller 
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Benjamin Chaw försökte uppfylla sina egenintressen. Detta antagande kan dras 

utifrån att Allen var mån om att arbetet skulle utföras innan han gick till kyrkan, 

samtidigt som Benjamin Chaw lät sina slavar arbeta av sin frihet.  

I båda fallen fanns inga tecken på att de ville uppfylla sina egenintressen. 

Även om det fungerar att anta att Allen och Chaw delade kollektivt medvetande 

utifrån Durkheims teori är det ett för stort antagande. Faktumet att Allen var slav och 

utanför samhället i stort, medan hans ägare var en del av samhället präglat av 

organisk solidaritet kan det inte konstateras att de delade samma kollektiva 

medvetande. Ett annat argument som talar mot att de skulle tillhöra mekanisk 

solidaritet är faktumet att Chaw kunde sälja sina slavar för ekonomisk vinning.  

African Methodist Episcopal Church som Richard Allen var en av grundarna 

till publicerade en bok 1817, där de beskriver svårigheterna med förtrycket från den 

metodistiska kyrkan. En anledning till att Allen och hans medgrundare grundade en 

ny kyrka var för att de ansåg sig vara förtyckta i den metodistiska kyrkan. Förtrycket 

visades inom kyrkans gränser, där de svarta tvingades sitta i sätena längst bak i salen. 

Den metodistiska kyrkan hotade Allen och hans kompanjoner till att bli exkluderade 

från kyrkan om de fortsatte med uppbyggnaden av kyrkan som de påbörjat.
77

 Även 

om kyrkan byggdes klart, var motståndet från den metodistiska kyrkan fortfarande 

kvar. Istället för att exkludera Allen och hans medgrundare försökte den vita 

metodistiska kyrkan hindra sammankomster i den nybyggda kyrkan för svarta. Den 

metodistiska kyrkan hade flera olika tillvägagångssätt för att hindra den nya svarta 

kyrkan som byggts, och till slut anlitade Allen och hans kompanjoner en advokat för 

att lösa problemet. Även om de fick fortsätta predika i sin kyrka, var de tvungna att 

betala tvåhundra dollar om året till den metodistiska kyrkan, vilket senare sänktes till 

etthundra dollar.
78

 År 1816 erkändes dock Allens kyrka, och han blev den första 

biskopen för den nya denominationen African Methodist Episcopal Church. Enligt 

James hade Allens denomination som skapades 1816 endast sjutton medlemmar, 
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men år 1895 hade African Methodist Episcopal Church över 500 000 medlemmar.
79

 

Med vetskap om resultatet av Allens och hans medgrundares arbete, var denna 

organisation av stor betydelse för det religiösa livet för de svarta i USA.  

I Durkheims teori finns ett glapp mellan den mekaniska och organiska 

solidariteten vilket tidigare redogjorts för i teorikapitlet. Glappet i teorin är 

sammankopplat med situationen som slavarna i USA befann sig i under 1700-talet 

och 1800-talet. Övergången från slav till att vara fri innebär en förändring för 

individen, vilket kan resultera i förändring för det kollektiva medvetandet. 

Övergången från livet som slav under Benjamin Chaw till ett liv i frihet innebar en 

stor förändring för Richard Allen. Enligt Allen innebar livet i frihet ett hårdare 

arbete, vilket han tidigare inte upplevt under sitt liv hos Chaw.
80

 Richard Allen var 

predikant under sitt liv som fri man och medlem i den metodistiska kyrkan. Men 

eftersom Allen upplevde ett förtryck från den metodistiska kyrkan var han med och 

grundade African Methodist Episcopal Church.
 81

 Det kan därmed antas att Richard 

Allen blev en del av ett nytt kollektivt medvetande då han som fri man blev en del av 

ett samhälle som präglades av organisk solidaritet. Framförallt var Allen en del av 

det yttre kollektiva medvetandet som präglas av statliga myndigheter, som tidigare 

kan antas varit en obetydlig del för Allen under åren som slav eftersom han då inte 

hade några egentliga rättigheter i samhället. Durkheim menar att organisk solidaritet 

splittrar individers egenintressen och det som är gemensamt med andra. Han menar 

även att individer dras till andra individer med gemensamma intressen vilket bildar 

ett nytt kollektivt medvetande. Samhällen präglade av organisk solidaritet har även 

ett yttre kollektivt medvetande som upprätthålls av statliga myndigheter.
 82

 När 

Richard Allen blev fri var han en del av det yttre kollektiva medvetandet som 

präglades av ett samhälle uppbyggt på organisk solidaritet. Detta innebar att han blev 

mer individualistisk och mån om sitt egenintresse vilket framgår utifrån grundandet 

av African Methodist Episcopal Church. Det överensstämmer mycket väl med 
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Durkheims teori om att individer dras till andra individer med samma kollektiva 

medvetande. I Richard Allens fall kan de svarta och de vita människorna i den 

metodistiska kyrkan distantseras och kategoriseras i två olika sociala grupper som 

präglades av två olika kollektiva medvetanden i samhället.  

I Allens fall var det inte hans yrke som var av betydelse för hans religiösa 

engagemang utan snarare hans relation med sin ägare. Orsaken bakom skapandet av 

African Methodist Episcopal Church berodde på förändringen och övergången 

mellan att varit under inflytande av sin ägare till att blivit en del av samhället som 

präglades av organisk solidaritet. När Allen blev fri socialiserade han med individer 

vilka hade samma kollektiva medvetande. Orsaken till att Richard Allen grundade 

African Methodist Episcopal Church berodde på att hans kollektiva medvetande inte 

delades med resten av samhället då samhället var präglat av organisk solidaritet.  

7.2 George Liele  

George Liele skapade ett religiöst samfund i Jamaica efter att ha flytt från USA efter 

frihetskrigets slut. Väl i Jamaica fortsatte Liele predika och köpte ett stort 

landområde där hans samfund byggde en kyrka.
83

 George Liele föddes runt mitten av 

1700-talet och flyttade till Georgia med sin slavägare Henry Sharp, några år före 

frihetskriget. Lieles slavägare, Henry Sharp var medlem i den baptistiska kyrkan där 

han även var diakon. George Liele blev medlem i den baptistiska kyrkan 1774, där 

han döptes samma år. Liele fick i uppdrag av kyrkan predika för slavar på 

närliggande plantager, och i vissa fall predikade George Liele på plantager längre 

bort. I brist på information om vilket yrke George Liele hade som slav är det svårt att 

dra slutsatser om vilka arbetsuppgifter Liele hade under sin träldom. Även om Lieles 

yrkesroll är oklar, framgår det utifrån Simms att han blev frisläppt av sin ägare 

Henry Sharp, och att Liele hade privilegier under åren som slav. Även om Liele fick 

sin frihet fanns det starka protester från Sharps arvingar efter hans död och 
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arvingarna ordnade ett fängelsestraff för Liele som senare avfärdades eftersom han 

hade frigivelsepapper.
84

  

Eftersom Lieles frigivelse innebar stora protester hos hans ägares arvingar 

kan det antas att Henry Sharp inte frisläppte alla sina slavar, även om det inte 

framgår några uppgifter om frågan. Relationen mellan Liele och Sharp kan antas 

varit god, eftersom Liele introducerats till den baptistiska kyrkan där Sharp var 

diakon. Liele fick även förtroende av Sharp och den baptistiska kyrkan eftersom han 

uppmanades att predika för andra slavar på plantager i närområdet. Att relationen 

mellan Sharp och Lilele var god stärks även med vetskapen om att Liele frisläpptes 

av Sharp. Nyckelfrågan om huruvida yrket hade någon betydelse är svårt att bevisa 

utifrån den tillgängliga informationen om George Liele, men däremot framgår det att 

Lieles relation till sin ägare Sharp var god. Utifrån materialet om Liele framgår det 

inte heller om han hade några tvång under tiden hos Sharp. Det framgår dock att 

Liele socialiserades in i den baptistiska kyrkan genom sin ägare Henry Sharp. 

Däremot vore det ett för stort antagande att konstatera att de delade samma 

kollektiva medvetande. Eftersom Sharp inte hade någon tvångsorienterad 

organisation lyckades han skapa en god relation med Liele som delade samma 

normer både på gården och i den baptistiska kyrkan. Även om likheterna är många 

finns det aspekter som talar mot det delade kollektiva medvetandet. En Orsak till 

detta resonemang är Sharps intentioner, som kan kopplas till hans egenintresse med 

Lieles kristnande. Eftersom Henry Sharp var diakon i den baptistiska kyrkan kan det 

antas att han följde samfundets normer snarare än sina egna, även om de förmodligen 

införlivats i varandra. En annan aspekt är det faktum att George Liele var slav och 

stod utanför samhället vilket hans ägare tillhörde. Eftersom Liele delade samma 

uppfattning kan det konstateras att de båda tillhörde en organisk solidaritet, som 

präglades av individualism där det kollektiva medvetandet endast fanns genom 

religionen på gruppnivå. Eftersom Liele stod sin ägare nära, kan det uteslutas att han 
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delade uppfattning med andra slavar som en underordnad grupp där de utvecklade 

egna normer bortom ledaren eller slavägarens kontroll.  

Enligt Woodson lämnade Liele USA år 1783 för Jamaica, där han levde och 

arbetade som betjänt åt guvernören till 1784. George Liele fortsatte predika i Jamaica 

och omvände flera slavar till kristendomen. Som predikant för den kristna tron var 

han mån om att slavarna som deltog på hans gudstjänster hade tillåtelse från sina 

slavägare. Enligt Woodson var Lieles respekt för slavägarna en viktig anledning till 

hans framgång.
85

 Utifrån materialet framgår det att George Liele lämnade USA efter 

en turbulent tid strax efter frihetskriget. Eftersom Lieles situation i Georgia var 

ansträngd efter Henry Sharps död kan det antas att det var en av anledningarna till att 

han lämnade USA för Jamaica. Det kan även förklaras genom att Liele som en del av 

den organiska solidariteten i samhället inte hade samma kollektiva medvetande som 

de övriga människorna i Georgia efter att hans ägare avlidit. Eftersom Liele var en fri 

man, kan det antas att han inte längre hade samma förutsättningar inom den 

baptistiska kyrkan då hans ägare Henry Sharp var diakon. En annan förklaring till 

varför Liele lämnade landet kan varit ovissheten om framtiden efter krigsslutet.  

När George Liele väl lämnade USA framgår det tydligt att han präglades av 

ett samhälle uppbyggt på organisk solidaritet eftersom han agerade utifrån 

egenintresse och sökte sig till likasinnade grupper som delade samma kollektiva 

medvetande. Eftersom Liele inte delade det kollektiva medvetandet som fanns i 

samhället, sökte han sig till likasinnade. Väl i Jamaica riktade han sina predikningar 

till slavar eftersom de var en grupp som han kunde assimilera sig till. George Lieles 

intresse för kristendomen var rotat i att han socialiserades genom sin ägare Henry 

Sharp. Anledningen till att han lämnade USA var dels för hans situation efter att hans 

ägare avlidit men även ovisheten om landets politiska ställning efter krigets slut. 

Orsaken till att han grundade en egen kyrka kan kopplas till att han hade goda 

erfarenheter som predikant, men även att han sökte sig till individer av samma 

kollektiva medvetande i samhälle kännetecknat av organisk solidaritet.  
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7.3 Andrew Bryan 

Andrew Bryan var en av grundarna till den första Afrikanska Baptistiska kyrkan i 

Savannah Georgia. År 1783 döptes Andrew Bryan av George Liele under tiden som 

Liele inväntade avfärden till Jamaica under vistelsen i Savannah. Bryan föddes 1737 

i South Carolina men förflyttades till Savannah Georgia.
86

 Efter att George Liele 

lämnat Savannah predikade Andrew Bryan för både vita och svarta i olika 

församlingar i Savannah. Både Bryans ägare och andra vita ansåg Bryans 

predikningar vara välgörande och goda för de övriga slavarna. Det fanns dock 

motsättningar mot Bryans predikningar, vilket innebar att sammankomsterna 

förflyttades ut i träskmarken. När antalet medlemmar i Andrew Bryans denomination 

växte, hörde två olika präster från den baptistiska församlingen talas om hans 

sammankomster. En av prästerna Abraham Marshall förklarade Andrew Bryans 

församling som en del av den baptistiska kyrkan 1788, och Bryan blev präst över 

församlingen. Även om Bryans församling blev erkänd som en del av den baptistiska 

kyrkan och att han fick full auktoritet att predika, var omständigheterna 

problematiska. Det motstånd som fanns mot hans församling under 1780-talet växte 

än mer efter tillkännagivandet av församlingen som baptistisk. Bryans kyrka var 

ämnad för de svarta, och slavägarna förhindrade sina slavar i största mån möjlig till 

att närvara på Bryans gudstjänster och predikningar.
87

  

Många slavar som deltog på Bryans gudstjänster straffades av sina ägare, och 

allt färre deltog på Andrew Bryans predikningar. Andrew Bryans som var präst för 

kyrkan, och hans bror Sampson Bryan som var diakon piskades och fängslades, 

samtidigt som deras samlingslokal togs ifrån dem. Bröderna Bryans ägare Jonathan 

Bryan ansåg sina slavar vara ogudaktiga men anordnade en rättegång för sina slavar 

Andrew och Sampson.
88

 Beslutet i rättegången friade de båda slavarna och tillät dem 

att fortsätta predika, men även om de hade lagen på sin sida var deras gudstjänster 

övervakade.  
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Tack vare övervakningen och misstankarna över sammankomsterna spreds 

information om att slavarnas intentioner och de religiösa sammankomsterna var 

genuina.
89

  

När misstankarna mot Andrew Bryans religiösa organisation minskade fick 

han även ett större kontaktnät hos de vita människorna, vilka hjälpte honom att 

bygga en kyrka år 1794. När hans ägare Jonathan Bryan dog köpte Andrew sin frihet 

vilket underlättade för hans liv som präst, och hans församling växte till runt 

sjuhundra medlemmar. Hans bror Sampson som tidigare var diakon i församlingen 

fick en ny post som präst, och även om församlingen var under övervakning av vita 

människor hade Andrew Bryan och hans församling relativt stor frihet.
90

 Bryans 

församling som växte allt större delades senare upp till två kyrkor, där Henry Francis 

som var slav valdes till pastor.  

Även Henry Francis som var född slav och predikade som präst för den andra 

svarta kyrkan i Savannah Georgia köpte sin frihet. De svarta baptistiska kyrkorna 

spred sig över statsgränserna men bromsades upp under 1830-talet då slavägarna 

gjorde nytt motstånd mot de svarta kyrkorna. Andrew Bryan dog 1812 och hann 

dock inte uppleva spridningen av den kyrka som han skapade i slutet av 1700-talet.
91

  

Henry Francis, Andrew Bryan och Sampson Bryan var alla födda slavar, men 

fick möjligheten att köpa sin frihet. Alla tre var predikanter för svarta människor, 

men predikade även för vita. Utifrån den information som finns skriven av Woodson 

och Simms, tycks Andrew Bryans problem uppstått i samband med att han riktade 

sina gudstjänster till endast andra svarta.
92

 Före samfundet skapades tycks Andrew 

Bryan inte haft några problem med de vita människorna, och enligt Woodson 

framgår det att Andrew Bryan var omtyckt predikant även av vita.
93

  

Materialet om Andrew Bryan ger inte mycket information om hans tidigare 

liv som slav, men däremot ges en inblick i hur livet var som predikant. Det framgår 
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dock vilka möjligheter och privilegier Bryan hade under tiden som slav på Jonathan 

Bryans ägor. Enligt Simms hade Bryan möjligheterna till att närvara på gudstjänster, 

som oftast hölls i städer. Bryan fick tillåtelse att närvara på dessa sammankomster 

trots att han levde och arbetade på ett ris och indigo plantat utanför Savannah och 

hade inte samma möjlighet att närvara eftersom det krävdes en resa från gården.
94

 

Enligt Raboteau hade slavar som levde i städerna, eller arbetade som hushållsslavar 

störst möjlighet till att närvara på gudstjänster. I början av 1800-talet var fortfarande 

religiösa slavar en minoritet och var inte accepterade som en klass i samhället.
95

 Att 

slavarnas anammande av kristendomen väckte protester framgår tydligt utifrån 

informationen om Andrew Bryans liv som pastor. Utifrån empirin kan det utläsas att 

motståndet mot Andrew Bryan kom i samband med att han riktade sina predikningar 

till endast svarta. Före denna förändring hade Bryan gott anseende hos vita och ska 

till och med ha uppmuntrats till att predika. Den stora förändringen kan kopplas till 

att de vita slavägarna förlorade sin kontroll över tvångsorganisationen där de var 

oroliga över den expressiva verksamhetens utveckling. Etzioni menar att ledarna för 

en tvångsorganisation inte har makt över den expressiva verksamheten, då de inte 

kan kontrollera organisationen till fullo. Eftersom ledarna inte har full kontroll kan 

de underordnade skapa en egen normativ ordning.
 96

 I fallet med Andrew Bryan 

tycks slavägarna försökt återta kontrollen över den expressiva verksamheten genom 

införandet av nya tvång och begränsningar för den instrumentella verksamheten. 

Trots att slavägarna försökte kontrollera slavarnas religiösa sammankomster, 

lyckades de inte kontrollera den expressiva verksamheten. En av de viktigaste 

orsakerna till att Andrew Bryan kunde fortsätta predika var hans lyckosamma 

socialiserande med vita människor, vilka ska ha hjälpt honom med uppbyggnaden av 

en kyrka. Det är tydligt att Bryan präglades av en samhällsordning med organisk 

solidaritet, eftersom han dels delade uppfattning med vita människor i den baptistiska 

kyrkan, men även att han inte delade samma kollektiva medvetande som sin ägare. 
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Det kan antas att Bryan sökte sig till andra slavar eftersom de var likasinnade och 

delade samma kollektiva medvetande. 

Att Bryan blev predikant eller startade en kristen denomination, kan antas 

berott på hur han socialiserades in till en kristen gemenskap som uppmuntrades av 

hans ägare och andra slavägare. Stödet från de vita människorna tycks ha varit 

mycket viktigt för Bryans religiösa åtaganden. Att Bryan senare försökte sprida 

kristendomen vidare till andra slavar kan kopplas till att han inte delade samma 

kollektiva medvetande som sin ägare, de andra slavägarna, eller samhället i sin 

helhet. Plantagerna kan ses som tvångsorganisationer där den höga graden av tvång 

ledde till att de underordnade skapade egna normer. Eftersom de underordnade 

delade samma normer sökte de sig till varandra i samhället och träffades på religiösa 

sammankomster när de fick möjlighet.  

7.4 Andrew Cox Marshall 

Marshall föddes 1755 i South Carolina och blev senare såld till guvernören John 

Houston i Georgia. John Houston ska ha deklarerat Andrews frihet när han dog för 

att han ska ha räddat hans liv. När hans ägare guvernör Houston dog såldes Andrew 

vidare till domare Clay, som ofta reste till nordstaterna i politiska ärenden. Andrew C 

Marshall fick ofta följa med Clay på sina resor till norr och ska ha träffat George 

Washington flera gånger. När Marshall var i femtioårsåldern antog han kristendomen 

och kort därpå fick han sin frihet av sin dåvarande ägare Robert Bolton i Savannah 

Georgia. Marshall ska ha fått tvåhundra dollar av hans ägares vän Richard 

Richardson, och för pengarna köpta han frihet åt sin familj. Marshall blev efter sin 

frihet medlem i den andra svarta kyrkan i Savannah som skapades av Andrew 

Bryan.
97

  

Även om Andrew Marshall fick sin frihet och var medlem i en svart kyrka 

där han även predikade, behöll han en nära kontakt med sina förra ägare Boltons. 

Enligt Simms umgicks Marshall med familjen Boltons ofta, framförallt genom hans 

engagemang för kristendomen. Andrew Marshalls farbror var pastorn Andrew Bryan 
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som startade den första svarta kyrkan i Savannah. Marshall blev även han pastor för 

den kyrka som Bryan grundade. År 1806 blev Marshall biträdande pastor under hans 

farbror Bryan som var huvudpräst. Utifrån Simms framgår det inte hur Marshalls 

relation till de vita människorna var, men år 1819-1821 fick han stark kritik för några 

uttalanden om samhällets moral.
98

 Även om det inte framgår huruvida Marshall hade 

en god relation till de vita människorna före incidenten som inträffade 1819-1821 är 

det inte ett alltför grovt antagande, att han hade ett gott anseende. Hans tidigare liv 

som slav präglades av ett liv med god kontakt och relation mellan både hans andra 

och sista ägare, som båda frisläppte honom. Även om hans andra ägare guvernör 

Johnsons ord om att Marshall skulle bli frisläppt inte efterföljdes, kan det antas att 

relationen mellan dem var god. Frågan om hur andra vita förutom hans ägare såg på 

honom, kan också antas vara god, eftersom Marshalls tid som slav till Clay präglades 

av möten med vita politiker vilka hade högt anseende, med presidenten George 

Washington som exempel. 

Marshalls religiösa engagemang kom i sen ålder vid samma tid som han blev 

en fri man. Även om han var medlem i en svart kyrka hade han en fortsatt god 

relation med sin förre ägare. Eftersom Marshall hade god relation till sin ägare är det 

inte ett allt för stort konstaterande att han socialiserades efter ägarens intentioner, 

vilket kan ha präglats av att hans ägare hade låg grad av tvång. Med andra ord levde 

inte Marshall i en tvångsorganiserad organisation. Att han senare sökte sig till andra 

svarta kan förklaras genom att han sökte sig efter likasinnade som delade samma 

kollektiva medvetande, vilket kan tolkas utifrån hans uttalanden om samhällets 

moral. Sammanfattningsvis socialiserades Marshall in i kristen gemenskap samtidigt 

som han hade en god relation till vita människor. Anledningen till att han sökte sig 

till andra svarta var för att samhället präglat av organisk solidaritet orsakade 

Marshalls sökande efter en grupp med samma kollektiva medvetande.  
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7.5 London Ferrill  

London Ferril ägdes av Anne Winston och levde i Hanover county Virginia under 

sina år som slav. Hans ägarinnas bror Richard Ferrill varifrån han fick sitt namn, 

ägde Londons mor. Richard Ferrill som kom från England dog relativt kort tid efter 

sin ankomst till USA, då hela hans arv gick till hans syster Anne Winston. Anne 

Winston som var London Ferrills ägarinna dog, men året framgår inte utifrån källan. 

Efter hennes död delades egendomen mellan Anne Winstons barn, och London 

Ferrill såldes till översten Samuel Overton när han var mellan åtta och nio år 

gammal. När London Ferrill var i elvaårsåldern var han nära på att drunkna i en flod, 

men lyckades undanfly döden vilket ska ha haft en stor betydelse för hans religiösa 

liv. Efter sin religiösa uppenbarelse, blev han lärling i snickeri under Edmund Dailys 

övervakning.
99

 Även om biografin har en utförlig beskrivning av London Ferrills liv, 

framgår det inte hur relationen till hans ägare var, eller hur arbetsförhållandena var 

under hans tid som snickare. Dock framgår det senare i biografin, att Översten 

Overton och London Ferrill stod varandra mycket nära.
100

 

Biografin beskriver utförligt det religiösa engagemang London Ferrill hade, 

redan som ung. När London var i tjugoårsåldern döptes han, och närvarade alltmer 

på religiösa sammankomster. Med tiden fick London allt större ansvar av kyrkan han 

var medlem i, och fick i uppdrag att predika guds ord på olika hushåll i området. 

London Ferrill blev ofta inbjuden av vita människor för att sjunga och predika i deras 

hushåll. Det framgår dock inte utifrån biografin, någon information om huruvida 

London predikade för slavarna vid vistelserna hos de vita människorna som inbjöd 

honom. Ferrill blev alltmer beryktad hos de vita människorna, och allt fler bjöd in 

honom till att sjunga på olika ceremonier.
101

 Det goda ryktet gick inte hans ägare 

obemärkt, och översten Overton planerade att ordna en utbildning åt London, men 

översten Overton dog följande år vilket stoppade utbildningsplanerna.
102

 I samband 

med London Ferrills ägares död, frisläpptes han och flyttade till Kentucky. Utifrån 
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biografin framgår inte några årtal, vilka var betydelsefulla i London Ferrills liv. 

Utifrån en sammanfattning gjord av Zachary Hutchins
103

 framgår det tydligare 

viktiga årtal under London Ferrils liv. Utifrån Hutchins sammanfattning föddes 

London år 1789 och dog 1854. Eftersom biografin inte tillhandahåller olika årtal 

under Ferrills liv, fyller Hutchins sammanfattning de glapp som finns i biografin. Ett 

exempel är information om Ferrills liv i Lexington Kentucky vilket han flyttade till 

efter hans ägares död. Enligt Hutchins arbetade London Ferrill som servitör 1818, 

vilket framgår utifrån statliga arkiv.
104

  

Utifrån Hutchins sammanfattning var London Ferrill med andra ord närmare 

trettio år när han skapade en ny kyrka 1817. Londons mål med flytten till Kentucky 

var att sprida kristendomen till andra svarta, men en styrka hos London Ferrill var 

hans förmåga att värva både svarta och vita medlemmar till sin kyrka. Ferrill blev allt 

mer populär och hans kyrka Old Apostolic Church blev legaliserad någon gång under 

1830-talet. London Ferrill fortsatte att predika fram till sin död 1854, vilket är 

samma år som biografin skrevs.
105

  

Huruvida London Ferrils yrke hade någon betydelse för anammandet av 

kristendomen går inte att konstatera. I London Ferrils fall handlade det om hans 

relation till dels sin ägare, men även till andra vita vilket framgår utifrån hans 

predikningar i olika vita hushåll. Utifrån ett citat från Ferrils biografi framgår det 

tydligt hur hans inställning var mot både svarta och vita.  
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[…] O, God, bless the Church of which I am pastor, and govern it with thy unerring 

wisdom, and keep it a church as long as time shall last--and O, my Maker! choose, 

when I am gone, some pastor for them, who may be enabled to labor with more zeal 

than your most humble petitioner has ever done, and grant that it may continue to 

prosper and do good among the colored race. And, merciful Father! bless the white 

people, who have always treated me as though I was a white man […]
106

  

När Ferrill fick ett gott rykte hos andra vita slavägare ville hans ägare Overton ta 

vara på Ferrills kvalitéer och utbilda honom. Eftersom Ferril frisläpptes efter 

Overtons död kan det antas att syftet bakom utbildningsplanerna för Ferril inte var 

rotade i översten Overtons egenintresse. Det vore dock ett allt för stort antagande att 

placera Overton som en del av ett samhälle präglat på mekanisk solidaritet utifrån att 

hans egenintresse var sekundärt. Utifrån materialet framgår det tydligt att Overton 

påverkades av andra slavägare när han beslutade för att utbilda Ferrill, vilket påvisar 

hans tillhörighet till de vita i samhället. Att Overton var en del av den vita 

gemenskapen är inget utstickande konstaterande och eftersom samhället präglades av 

organisk solidaritet var även Overton en del av densamma. London Ferrils relation 

till sin ägare tycks ha varit nyckeln till att han utvecklade ett religiöst engagemang. 

Det går dock inte sammankoppla deras relation och gemenskap till att de delade 

samma kollektiva medvetande. London socialiserades in i en vit gemenskap och i ett 

samhälle präglat av organisk solidaritet vilket påverkade hans normer och 

värderingar. Londons socialisation till de vita människorna kan kopplas till mängden 

frihet han hade under livet som slav. Att London fick predika på flera olika platser 

utanför hans ägares mark, tyder på att Overton inte hade en tvångsorganiserad 

organisation. Även om Londons mål med flytten till Kentucky var att kristna andra 

svarta behöll han god relation till vita människor. Att han ville socialiseras till andra 

svarta kan sammankopplas med att som en del av ett samhälle präglat av organisk 

solidaritet sökte han efter en grupp med samma kollektiva medvetande. Även om han 

fortsatte predika för vita efter att ha blivit fri behöver det inte innebära att han delade 

samma kollektiva medvetande som de vita människorna i denominationen. Det kan 
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istället vara sammankopplat med hans egenintresse för att livnära sig som pastor. 

Eftersom hans intentioner med flytten till Kentucky var att predika för andra svarta 

kan det antas att han inte kände någon tillhörighet till de vita människornas 

gemenskap som han socialiserats in igenom sin ägare. Det kan även antas att han 

därmed inte delade samma kollektiva medvetande som de vita människorna. 

Sammanfattningsvis kan London Ferrills anslutning till Old Apostolic Church 

förklaras genom hans goda relation till sin ägare och andra vita. 

7.6 David Smith 

David Smith föddes 1784 i Baltimore Maryland men såldes senare till John 

Burnibue, i vilkens ägo han var tills han var runt åtta år. Familjen Burnibue var 

katoliker och enligt Smith var katoliker under hans levnadstid mycket hängivna sin 

religion, och hans ägare John Burnibues familj hade som regel att alla slavar skulle 

delta på gudstjänster i den katolska kyrkan. Framförallt var det viktigt för alla barn 

på plantagen att närvara på gudstjänsterna, och för de som inte närvarade 

bestraffades och låstes in i garderoben för sin olydnad.
107

  

David Smiths ägares syster Matilda White vars ekonomiska situation var 

ansträngd, hade hand om John Burnibues hushåll och anförtroddes ansvara för David 

Smith. Enligt Smith var Matilda White en mycket vänlig och omtänksam person som 

behandlade Smith på samma sätt som resten av familjen. Matilda White som 

ansvarade för David Smith bad honom köpa en lott i det kyrkliga lotteriet, där 

Matildas lott vann en vinstsumma på 12 000 dollar. Till skillnad från Burnibues 

familj var hans syster Matilda White inte katolik. David Smith som uppfostrades som 

katolik blev alltmer intresserad av protestantismen och den metodistiska kyrkan. Att 

Smith lämnade katolicismen ogillades skarpt av hans ägare John Burnibue som 

hotade att sälja honom till Georgia.
108

 David Smith annonserades i tidningen att han 

var till salu, och att endast någon från Georgia kunde köpa honom.
109

 Att David 

Smith skulle säljas till Georgia var för att bestraffa honom för hans synder mot gud 
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och enligt Smith var Georgia det värsta tänkbara scenariot.
110

 Matilda White som 

hade ansvarat för David planerade med en köpare från Georgia att köpa David Smith 

åt henne för att senare ge David Smith frihet från slaveriet.
111

  

Efter att David Smith fått sin frihet, ansökte han om medlemskap i en kyrka för 

svarta i Baltimore. När David ansökte om medlemskap i denna kyrka, var han i 

tolvårsåldern. David Smith fick tillåtelse av pastorn Nasey Schin att predika i privata 

hushåll, vilket blev hans leverbröd. I sina predikningar talade Smith om sitt liv och 

sina erfarenheter, där han påpekade att gud räddat honom från djävulen och slaveriet. 

Smiths yrke som predikant gagnade hans sociala ställning vilket ledde till att Smith 

fick flera vita vänner.
112

 Smith beskriver sin situation i följande citat. 

Soon my own people became jealous of me and my work, thinking and saying that I 

was too young to be allowed to carry on these meetings; but the white people thought 

differently, for many of their servants were professing the Christian religion at these 

meetings and, consequently, made better servants; hence, they spoke well of me and did 

all they could to protect and enhance my efforts.
113 

Enligt Smith så innebar hans situation problem då han beskriver att andra svarta var 

avundsjuka och ansåg att han var för ung för yrket. Det var snarare de vita som 

uppmuntrade Smiths predikningar då de ansåg att deras slavar arbetade flitigare efter 

att ha lyssnat på David Smith. Under denna tid fanns det inga svarta legitimerade 

pastorer, och David fick utstå en hög grad av kritik, tills han blev erkänd som en 

slags uppmanare till kristendomen då han inte hade möjlighet att bli pastor.
114

  

I Smiths biografi används my people eller my own people i benämningen på 

svarta människor, vilket kan förklara hans syn på sin egen identitet och tillhörighet 

till andra svarta. När Smith väl fick titeln som uppmanare fortsatte han predika i 

olika hushåll, men riktade framförallt sina predikningar till den högre klassen hos de 

svarta invånarna.
115

 Smith beskriver i sin biografi att han var med på många religiösa 
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sammankomster som var anordnade för den svarta överklassen i Baltimore 

Maryland. 

I följande citat beskriver Smith mötena med de finaste svarta familjerna. 

”These meetings were held among the best colored families of Baltimore, and 

because the best families attended and took part in these meetings we had excellent 

order. The citizens had the highest regard for us”.
116

 Utifrån detta citat framgår det 

att Smith sökte sig till finare svarta familjer, som hade högt anseende i samhället. I 

följande citat beskriver Smith sin uppfattning om svarta människor i Baltimore.  

It will be remembered by the readers, at this time there were few free colored people in 

Baltimore, compared to the great mass of my people who lived in this great city. There 

was a large, and also respectable, portion of my people, who were nurses, stewards, 

coachmen and housewaiters. These were very largely influenced by their owners, both 

in sentiment, fashion and expression. 
117

 

Utifrån informationen från Smiths biografi framgår det att han ansåg att vissa slavar 

hade högre status än andra. De yrkesgrupper som han nämner är sjuksköterskor, 

kuskar och hushållslavar vilka alla socialiserats in i sina ägares normer och 

värderingar. Utifrån denna information kan det antas att Smith ansåg slavar som 

socialiserats in i den vita människans kultur vara finare än de slavar som inte tog del 

av de vita människornas kultur. Enligt Alho hade de större plantagerna fler 

yrkesgrupper än på de mindre gårdarna, vilket orsakade grupperingar bland slavarna 

och påverkade slavarnas syn på det sociala livet. Slavar vilka hade närmre relation 

till sina ägare fick en annan utbildande och kulturell erfarenhet än de slavar som 

arbetade på fälten.
118

 Med hänsyn till Alhos studie är det mycket troligt att Smith 

hade tillhörighet till slavar som stod sina ägare nära, vilka hade en annan kulturell 

erfarenhet än de slavar som arbetade på fälten. Den kulturella skillnaden mellan 

slavar på större plantager och mindre gårdar var med andra ord kopplat till slavarnas 

möjlighet till socialiseringen med sina ägare. Det kan även antas att de större 

plantagerna var tvångsorienterade organisationer eftersom slavarna inte 
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socialiserades med de vita människorna. När ledaren över en tvångsorienterad 

organisation har en hög grad av tvång, förlorar ledaren kontrollen över den 

expressiva verksamheten vilket gör att de underordnade skapar egna normer och 

värderingar.  

Med andra ord påverkades slavarnas kollektiva medvetande utifrån storleken 

på slavägarnas egendom och mängden slavar som arbetade på plantagen. De större 

plantagerna kan därmed ses som ett samhälle i samhället där den expressiva 

verksamheten präglas av mekanisk solidaritet. Det kan det antas att slavarnas status 

förändrades när de frisläpptes från slaveriet där en slav på en större plantage som haft 

lägre status, fick högre status i samband med sin frihet. Eftersom slavar som 

frisläpptes från en större plantage blev en del av en ny social grupp förändrades även 

deras kollektiva medvetande från att ha präglats av mekanisk solidaritet till organisk 

solidaritet. Därav finns det en skillnad mellan frisläppta slavar som arbetade på 

mindre gårdar och större gårdar. Slavar som arbetade på mindre gårdar genomgick 

inte någon förändring från mekanisk till organisk solidaritet när de frisläpptes, 

eftersom de socialiserades med de vita människorna när de var slavar. Dock innebär 

det inte nödvändigtvis att slavarna delade samma kollektiva medvetande som sina 

ägare, eftersom fria svarta sökte sig till andra svarta där Smith kan ses som ett 

exempel. Skillnaden på det kollektiva medvetandet mellan större och mindre 

plantager kan även styrkas genom skillnaden på religionens utveckling i USA och 

Karibien. Enligt Raboteau hade de Sydamerikanska plantagerna hundratals slavar 

som arbetade på fälten, medan det i USA var mycket ovanligt med så stora 

plantager.
119

 Det kulturella arvet överlevde inte på samma sätt i USA som i 

Sydamerika och Karibien.
120

 Anledningen till att religionen utvecklades annorlunda i 

Sydamerika än i USA kan återkopplas till storleken på plantagerna, och att de 

Sydamerikanska slavägarna inte hade kontroll över den expressiva verksamheten i de 

tvångsorienterade organisationerna. Den höga graden av tvång i Sydamerika kan 
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förklara varför katolicismen assimilerades med västafrikanska religioner, eftersom 

storleken på plantagerna lät slavarna utveckla egna normer och värderingar.  

Åter till David Smith och hans situation så kan hans socialisering med de vita 

människorna påvisas ytterligare. Enligt Smith uppskattades och uppmuntrades hans 

predikningar hos slavägarna, eftersom det ledde till att slavarna uppförde sig 

bättre.
121

 Smith beskriver även att han predikade på plantager utanför Baltimore och 

att hans arbete uppskattades även där. Han menar att många slavar frisläpptes på 

plantagerna som han predikade på efter att ha antagit kristendomen. Smith beskriver 

även att slavägarna på plantagerna lät honom leva med hushållsslavarna istället för 

de slavarna som arbetade på fälten, vilket han menar var ett tecken på respekt.
122

 

Eftersom Smith beskriver login hos hushållsslavarna som ett tecken på respekt kan 

det kopplas till hans distinktion från de övriga slavarna som arbetade på fälten, vilka 

hade ett kollektivt medvetande präglat av mekanisk solidaritet. Smith var en del av 

ett samhälle präglat av organisk solidaritet eftersom han socialiserats med vita 

människor vilket var styrt av storleken på hans ägares egendom. Efter att David 

Smith predikat för M.E Church anslöt han sig till den denomination som Richard 

Allen skapade 1816.
123

 Richard Allen grundade denominationen i Philadelphia som 

senare spred sig till Baltimore där David Smith var stationerad.
124

 Att David Smith 

anslöt sig till African Methodist Episcopal Church kan kopplas till hans kollektiva 

medvetande i ett samhälle präglat av organisk solidaritet. Eftersom Smith var en fri 

svart man med högt anseende sökte han sig till likasinnade svarta personer, vilka 

hade samma kollektiva medvetande. Även om han var på god fot med vita människor 

delade Smith aldrig samma kollektiva medvetande som de vita människorna vilket 

framgår ifrån hans biografi där han beskriver svarta människor som hans egen grupp.  
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8 Slutsats 
Mekanisk solidaritet kan sammankopplas med tvångsorganisationer, vilka endast 

verkar ha existerat på större plantager. Anledningen till att tvångsorienterade 

organisationer kan sammankopplas med mekanisk solidaritet är att alla underordnade 

är lika. Eftersom mekanisk solidaritet innebär att samhället präglas av likheter och 

beroende, klassas härmed de större plantagerna som ett samhälle i samhället. I fallet 

med slavarnas situation verkar dock endast större plantager vilka styrdes 

tvångsorienterat haft mekanisk solidaritet. Anledningen till att endast de större 

plantagerna präglades av mekanisk solidaritet grundas i slavägarnas kontrollmedel. 

På de större plantagerna tycks det varit högre grad av tvång och kontroll från 

slavägarna vilket påverkade hur den expressiva verksamheten utformades. Enligt 

Etzioni har inte ledaren i en tvångsorienterad organisation makten över den 

expressiva verksamheten, då de underordnade utformar en egen normativ ordning.
125

 

Eftersom slavarna på större plantager var utsatta för större tvång och kontroll, 

förlorade slavägarna på större plantager kontrollen över hur slavarna socialiserades 

vilket möjliggjorde att slavarna kunde skapade egna normer. När väl normerna 

fastställdes av slavarna skapades ett kollektivt medvetande som var präglat av 

mekanisk solidaritet. Utifrån Alho och även Smiths biografi framgår det att vissa 

slavar hade högre status vilket var anknutet till förhållandet med ägarna. Slavar som 

stod närmre sina ägare och socialiserats med vita tycks ha haft högre social status än 

slavar som arbetade på fälten, vilka präglades av egna normer. Som svar på 

frågeställningen om huruvida slavarnas yrkesroll var av betydelse för anammandet 

av kristendomen, kan det konstateras att slavarnas yrke i sig självt var obetydlig. Det 

var framförallt den sociala status som vissa yrken tenderade att föra med sig genom 

relationen till ägaren. Relationen till ägaren tycks ha varit avgörande i alla undersöka 

fall för möjligheterna till religiöst engagemang kunde utvecklas. Det framgår även att 

slavar som levde på mindre gårdar hade större chans att socialiseras med vita, vilket 

var nyckeln till fritt utövande av kristendomen och till att predika som pastor.  
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Frågan om hur de undersökta individerna möjligheter för religiöst engagemang 

påverkades av sina yrkesroller som slavar kan besvaras genom yrkens sociala status. 

Den sociala statusen är direktkopplad till vilka normer slavarna hade, vilket 

påverkades av hur nära de stod sina ägare eller andra vita. Stoleken på plantagerna 

påverkade yrkesrollerna för slavarna, större plantager präglades av mekanisk 

solidaritet medan de mindre gårdarna integrerades med det övriga samhället som var 

präglat av organisk solidaritet. Med andra ord så kan yrkets betydelse kopplas till 

dess sociala status vilket påverkades av slavarnas relation till vita människor. De 

undersökta individerna är inte representativa för hela slavsamhället, men de ger en 

inblick i betydelsen av socialisering och normer för religiöst engagemang. 

Individerna är av betydelse för hur kristendomen spred sig vidare till andra svarta 

under 1800-talet i USA med deras yrkesroller som pastorer, men de ger samtidigt en 

inblick av betydelsefulla faktorer som möjliggjorde religöst engagemang under deras 

liv som slavar. Frågan om huruvida slavarnas relation till sina ägare var av betydelse 

för religiöst engagemang kan sammankopplas med slavarnas yrkesroller och storlek 

på ägarens egendom. Relationen mellan slavarna och ägarna var av stor betydelse för 

att slavarna i studien kunde utveckla sitt religiösa engagemang och tillåtas bli 

pastorer.  

Vidare var alltså yrkesroller, slavägarnas egendomsstorlek och social status 

kopplat till socialisation viktiga orsaksförklaringar till afrikansk-amerikansk religiös 

utveckling i början av 1800-talet. Framväxten av de första afrikansk-amerikanska 

kyrkorna i USA utformades av slavar som socialiserats med vita människor men som 

inte delade samma kollektiva medvetande. En bidragande faktor till varför de svarta 

kyrkorna i USA skiljer sig från svarta Sydamerikanska kyrkor kan antas grunda sig i 

att de svarta denominationerna i USA grundades av frisläppta slavar som 

assimilerades in i samhället. Medan det i Sydamerika tidigt influerades av en större 

massa som delade samma kollektiva medvetande i en tvångsorganisation. Eftersom 

tvångsorienterade organisationer präglades av mekanisk solidaritet kunde den 

expressiva verksamheten utvecklas och formas efter de underordnades intentioner 

och normer.  

 

 

  



42 

 

 

9 Sammanfattning 
Denna uppsats undersöker slavarnas religiösa utveckling i USA under 1800-talet 

början, eftersom många afrikanska-amerikaner i USA är medlemmar i 

denominationer som utformades och utvecklades i början av 1800-talet. Studien 

försöker bidra till hur afrikansk-amerikansk religion utformades och redogöra några 

aspekter som bidragit till dess utveckling.  

Studien bygger på ett material som berör sex olika individer vilka var slavar 

men som senare blev predikanter . Individerna är utvalda efter vilken betydelse de 

hade för religiös gemenskap i början av 1800-talet i USA, men även utefter mängden 

information om deras liv under den tid som de var slavar. Studien försöker svara på 

vilken betydelse dessa sex individers yrkesroll och relation till sina slavägare hade 

för betydelse för det religiösa engagemanget. Med hjälp av Durkheims 

arbetsfördelningsteori och Etzionis teori om tvångsorienterade organisationer utreds 

sociala förhållanden mellan slavar, men även mellan slavar och slavägare.  

Frågor som besvaras i uppsatsen är huruvida slavarnas yrkesroll och social 

status var av betydelse för det religiösa engagemanget. I alla sex undersökta fall var 

relationen mellan slavarna och slavägarna tongivande för utformningen av det 

religiösa engagemanget och hur det utvecklades. Yrkets betydelse i sig självt tycks 

ha varit obetydligt, där snarare möjligheterna till anammandet av kristendomen tycks 

funnits i hur slavarna socialiserades med vita människor. Att frisläppta slavar 

skapade nya denominationer för afrikans-amerikanska invånare tycks vara rotat i hur 

de ansåg sig vara utanför den vita gemenskapen i religiösa samfund och därmed 

sökte sig till varandra vilket skapade nya denominationer som finns kvar än idag.  
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10 Vidare forskning 
Utifrån resultatet i denna studie skulle det vara intressant att undersöka utvecklingen 

av de svarta denominationerna i samband med ökat medlemsantal. Det vore 

intressant att undersöka om det religiösa utövandet förändrades i samband med 

slaveriets avskaffande då två olika kollektiva medvetanden möttes. Antagandet att 

två kollektiva medvetanden assimilerades i samband med slaveriets avskaffande 

byggs på denna uppsats resultat. Resonemanget utgår från att de första frisläppta 

slavarna som grundade de första denominationerna i USA socialiserades med sina 

slavägare och var en del av ett samhälle som präglades av organisk solidaritet. När 

slaveriet avskaffades präglades den stora massan av mekanisk solidaritet vilket 

påverkade dessa slavars normer och värderingar. Vidare forskning skulle kunna 

undersöka mötet mellan mekanisk och organisk solidaritet och hur detta påverkade 

afrikansk-amerikans religion och dess utövande.  
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