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This paper investigates the representations of Africans in the 

Swedish comic press around the time 1880-1920, with the 

purpose of establishing how Africans were depicted and how 

these representations can be explained. The sources consist of 

four comic magazines: Kasper, Söndags-Nisse, Strix and Naggen,  

 

Results show that images of Africans in the late 19th and early 20th 

century Swedish comic press highly conform to international 

representations. Traditional stereotypes and overall caricatures are 

widely applied, mediating racial difference and black 

subordination. The comic strips and jokes can be divided into 

categories, defined by their main theme: 1) Exotic animals and 

nature 2) Skin colour 3) The unintelligent or uncivilised savage 4) 

Cannibalism 5) The civilised African 6) Imperialistic overtones. 

The use of international stereotypes indicates that some comic 

strips might have been directly copied from foreign publications, 

and incorporated into Swedish contexts. 

 

Several theories, likely interacting, can be considered in 

explaining the imagery. Firstly the representations may function 

as construction, establishment and strengthening of Swedish 

identity by defining, demonstrating and stressing the codes for 

‘swedishness’ and otherness. Secondly the iconography can be 

seen as a political strategy, a carrier of imperialistic, patriarchal 

agenda that confirms white supremacy. Thirdly the 

representations may strongly depend on convention and tradition 

within the genre, wherein generic models and conventional codes 

limited artists’ representations.  
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1. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

I den stora avhandlingen En jude är en jude är en jude… (2000) 

studerar historikern Lars M. Andersson den svenska 

antisemitismen runt nittonhundratalets början. Källmaterialet som 

Andersson framför allt använt sig av är den svenska 

skämtpressen. Skämttidningarnas roll som källmaterial inom olika 

ämnen har varit begränsad, vilket Andersson menar är olyckligt. 

Han betonar att ”skämtbilder och kåserier är utmärkta källor för 

den som vill blottlägga diskurser” och påpekar, med hänvisning 

till Kerstin Wikberg, att skämtpressen kan ses som ”samhällets 

skrattspegel i vilken samhällets grundläggande normer, 

värderingar, kategoriseringar och föreställningar framträder…”1 

Skämtpressen var ett tydligt inslag i masskulturen och ett resultat 

av industrialiseringen genom framväxten av nya klasser, ökad 

utbildning, partiväsende, medborgerlig inblandning och 

massproduktion. 

 

Skämtpress är ett intressant material och Lars M. Anderssons 

avhandling fungerar som inspiration till uppsatsen. Syftet är att 

studera skämtpressen och analysera dess framställning av 

afrikaner. Genom en sådan analys eftersträvas att belysa de 

uppfattningar och värderingar som representerades och 

förmedlades till svenskar omkring 1880-1920.  

En mer konkret frågeställning kan ställas upp som 

• Hur framställdes och representerades afrikaner i den svenska 

                                                        
 
1 Andersson, 2000, s. 69–70. 
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skämtpressen kring åren 1880-1920? 

• Hur kan bilderna och representationerna tolkas och förklaras? 

 

2. SKÄMTPRESSEN 

Fyra skämttidningar ligger till grund för analysen: Kasper, 

Söndags-Nisse, Strix och Naggen. Beroende på materialets 

tillgänglighet har det skett olika nedslag i tid. Den ursprungliga 

intentionen var att studera de olika tidningarnas framställningar av 

afrikaner kring första världskriget, men eftersom materialet blev 

alltför otillräckligt var en vidgning nödvändig. Kasper har 

studerats mellan åren 1882-1910 samt mellan 1914-1918; 

Söndags-Nisse mellan åren 1882-1889, 1892-1902, 1907-1910 

samt 1914-1918; Strix mellan åren 1897, 1899-1910 samt 1914-

1918; och Naggen mellan 1914-1918. Tidningarna gavs vanligen 

ut en gång i veckan och uppskattningsvis har kring 3 000 nummer 

studerats. Utifrån dessa har ungefär 100 representationer av 

afrikaner identifierats. 

 

Skämtpressen, i detta fall mer bestämt Söndags-Nisse, Naggen, 

Strix samt Kasper, innehåller både satir och billigare ordvitsar och 

skämtar om både allvarliga politiska händelser och mer triviala 

ting. Läsarkretsen utgjordes till en betydande del av män, 

företrädelsevis den stockholmska borgerligheten. Redaktörerna 

var män, samtliga illustratörer var män och lejonparten av 

skämten behandlade traditionellt maskulina ämnen som alkohol, 

tobak, svärmödrar, judar och adel. Ett flertal annonser lockade 

även den manlige läsaren med teckningar av vackra damer och 



 

 

4 

4 

dylikt. Man kan ändå inte göra en koppling till herrtidningen som 

genre, eftersom läsarutbudet var brett och populärt och 

redaktionerna bestod av sin tids kulturelit och till och med 

kungligheter.2 

 

Skämtpressen sågs även av sin samtid som otvivelaktig 

opinionsbildare. Söndags-Nisse var till en början liberal men 

genom redaktörsskiftning kom den senare att uppfattas som mer 

vänster och bedrev bland annat en kampanj å Hjalmar Brantings 

vägnar, vilket man var den enda icke-arbetarrörelseanknutna 

publikation att göra. Strix skapades, enligt grundaren Albert 

Engström, som en motvikt till denna tydliga socialdemokratiska 

vinkling. Engström menade att tidningen skulle ha politiskt mer 

sunda värderingar än sin konkurrent och är enligt Andersson svår 

att placera på den politiska kartan. Det som dock går att säga om 

skriften är att den av sina samtida bedömare betraktades som 

höger samt att Engström själv beskrivs som antipolitisk och 

inspirerad av Nietzsche. Kasper, som är den mest utpräglade 

skämttidningen, har vag, om ens någon, politisk grund. Den 

startades visserligen av den före detta riksdagsmannen Richard 

Gustafsson som även beskrivs som sagoberättare, men verkar inte 

stå på särskilt politisk grund. Naggen var klassiskt socialistisk och 

har bland annat beskrivits som ungdomligt radikal i sin stil, samt 

”'öppet arbetarvänlig' utan att för den skulle vara partibunden'”. 

Andersson konstaterar med stöd av Evald Palmlund att tidningen 

                                                        
 
2 Andersson, 2000, s. 70–78. 
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var klart vänstersocialistisk med inslag av radikalism.3 

 

Vad gäller upplagor finns ingen god statistik att tillgå eftersom 

tillförlitliga siffror enbart finns registrerade sedan 1937, flera år 

efter denna undersöknings tidsperiod. I stället tvingas mindre 

tillförlitliga, men ändå relevanta, källor att hänvisas till, såsom 

publikationernas egen framtoning och dess förlag. 1912 finns en 

uppgift om att Strix upplaga uppgick till 18 000 och Andersson 

kommer fram till att Kasper och Söndags-Nisse även de låg runt 

denna summa. Någon siffra för Naggen verkar inte finnas, men 

den vara något lägre, då de tre tidigare benämnds som ”de tre 

stora”. Antalet utgåvor ska inte förväxlas med antalet läsare, som 

förefaller ha varit betydligt fler. Söndags-Nisse själva menar att 

de under den här tiden har kring 100 000 läsare, vilket Andersson 

inte ser som orimligt. Att anse att varje utgåva att minst fem läsare 

i snitt är snarare i underkant, då de låg ute på kaféer, hotell, 

frisersalonger m.m.4 

 

Andersson konstaterar att skämtpressens genomslagskraft var 

enorm och att dåtidens revykungar hänvisade till deras bilder och 

uppslag. Han menar även att det finns rimlig grund att anta att 

dåtidens bilder i skämtpressen var något gemene man hade koll 

på. I sin tur kan man alltså anta att föreställningarna om olika 

personlighetstyper och etniciteter var något den allmänne läsaren 

kunde förstå och känna igen – annars hade de förmodligen inte 

                                                        
 
3 Andersson, 2000, s. 70–78. 
4 Andersson, 2000, s. 70–78. 
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lästs och uppskattats av en så stor del av samhället.5 

 

3. METOD OCH LITTERATUR 

Lars M. Andersson gör i sin avhandling inte någon särskiljning 

mellan traditionell text och bild utan båda ses som ”system av 

betydelser ingående i en större kulturell kontext.”6 

 

För att förstå dessa kontexter är tidigare forskning enormt viktig. 

När Sverige upptäckte Afrika (1997) av journalisten och 

författaren Lasse Berg är ett för uppsatsen betydelsefullt verk. 

Berg har i sin bok tittat på reseskildringar, missionärsberättelse, 

artiklar och liknande från 1600-talet fram till 1900 för att 

undersöka hur den svenska Afrikabilden utformats. Boken är 

visserligen inte optimal som forskningsbidrag eftersom den i 

grunden är populärvetenskaplig och med något komprimerad 

vetenskaplig apparat. Boken är dock välskriven och ger en 

uppfattning om vilka representationer som förmedlades från och 

om subsahariska Afrika och dess invånare.  

 

En vanlig form av analys som dyker upp, inte minst hos studenter, 

när man går igenom forskningsläget är läromedelsanalyser som 

undersöker hur Afrika beskrivs i skolböcker. Värd att nämna kan 

vara Mai Palmbergs forskning för Nordiska Afrikainstitutet som 

bland annat tar upp fördomar om Afrika och afrikaner, samt hur 

                                                        
 
5 Andersson, 2000, s. 70–78. 
6 Andersson, 2000, s. 85. 
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de förmedlas. En annan ofta refererad författare är Edward Said, 

en av postkolonialismens förgrundsfigurer, genom sin bok 

Orientalism (1978). Kulturell hegemoni, bilden av ”den andra” 

och grunden för identitetsbyggande är teman som står i fokus. 

Dessa verk har sneglats på men tillämpas inte uttalat i uppsatsen, 

som tillämpar mer medelvida teorier. I En fiende till civilisationen 

(2007) har Tommy Gustafsson bland annat studerat rasstereotyper 

inom 1920-talets svenska filmkultur. Förvisso är undersökningen 

förlagd till en tid som inte omfattas av uppsatsens material men 

många av stereotyperna verkar ha varit seglivade och relevanta 

även under 20-talet. Gustafssons resonemang har på det viset en 

del givande poänger även för skämtpressens representationer. 

 

Vid sidan av ovanstående litteratur har även en del internationellt 

publicerade artiklar tillämpats. Dessa är givande eftersom den 

svenska skämtpressen ännu är relativt outforskad i akademiska 

sammanhang. Aningen problematiskt är möjligen att dessa artiklar 

vanligen berör amerikanska förhållanden, vilka kan förutsättas ha 

skiljt sig avsevärt från de svenska. Inte desto mindre sätter de 

dock in visuella representationer i ett större sammanhang. 

 

 

4. DEFINITIONER OCH BEGREPP 

En viktig del för förståelse av texten är de olika begrepp som ofta 

används, men sällan definieras när det kommer till rasism och 

dess former. En stor del av forskarna förefaller eniga om att 

rasism enbart kan vara för handen om synen är att olika 

egenskaper är genetiskt ärvda och oföränderliga. En av de stora 
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rasismforskarna, Stanfordprofessorn Geroge M. Fredrickson 

konstaterar att rasism som begrepp har drabbats av inflation, och 

att det är viktigt att den grundläggande definitionen kvarstår. 

Alltså betraktas exempelvis inte de antika samhällena som 

rasistiska eftersom hudfärg inte var den avgörande faktorn för hur 

individer mottogs i samhället, utan snarare kultur och 

samhällsstatus. I Grekland var barbarerna inte av en viss etnicitet, 

utan utgjordes av de som inte bodde i någon av stadsstaterna 

vilket inte sågs som ärftligt.  I Rom fanns slavar, fria medborgare 

och ledare av olika hudfärger och historikern Frank Snowden har 

inte funnit några belägg för att hudfärg var något som spelade roll 

för antika samhällens bedömning av individer. Rasismbegreppet 

bör alltså särskiljas från andra typer av fördomar och annan typ av 

främlingsfientlighet, såsom etnocentrism, det vill säga att 

analysera andra kulturer utifrån sin egen.7  

 

Angående fördomar har Blumer beskrivit fördomar baserade på 

ras som grundade i relativa gruppositioneringar snarare än känslor 

som riktas från en social grupp till en annan. Fördomarna handlar 

om processer för hur olika etniska grupper ser på varandra och sig 

själva samt tolkar och definierar sina erfarenheter.8 

 

 

 

 
                                                        
 
7 Fredrickson, 2002, s. 27. 
8 Mellinger, 1992, s. 413. 
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5. BAKGRUND 

Angående representationen av svarta i film, redovisar Tommy 

Gustafsson inledningsvis statistik för 1920-talets migration till 

Sverige. Under 20-talet invandrade ungefär 62 000 personer till 

Sverige, varav ca 31 500 kom från nordiska länder och 27 500 

kom från övriga Europa eller USA (huvudsakligen hemvändande 

svenskar). Av de omkring 3000 invandrarna som inte kom från 

Europa eller USA var 270 personer från Afrika. Dessa utgjordes 

sannolikt huvudsakligen av missionärer som återvände till 

Sverige. I ett europeiskt perspektiv kunde Sverige alltså beskrivas 

som relativt etniskt homogent, och föreställningen om landet som 

sådant tycks ha varit utbredd.9  

 

I När Sverige upptäckte Afrika inleder journalisten Lasse Berg 

med att poängtera att svenskens beskrivning av Afrika var tänkt 

att vara någorlunda korrekt, eftersom Sverige som nation inte 

hade någon storsvensk imperialism att propagera för. Detta gjorde 

inte bilden korrekt, men avsikten var att den skulle vara det – 

troligen är etnocentrismen en förklaring till att beskrivningarna 

trots detta i dag kan konstateras utdaterade. Inte förrän på 1800-

talet träder de tydligt främlingsfientliga beskrivningarna fram. 

Författaren behandlar enbart subsahariska Afrika och utesluter de 

nordafrikanska civilisationerna, vilket kan ses som mer positivt än 

negativt för denna uppsats ämne.10 

 

                                                        
 
9 Gustafsson, 2007, s. 207. 
10 Berg, 1997, 7–9. 
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Första gången en svensk publikation beskriver Afrika i en 

reseskildring är år 1667, i ”Enn kort beskriffning uppå trenne 

resor och peregrinationer, sampt konungarijket Japan”. För 

svensken var invånarna i det subsahariska Afrika vid denna tid 

nästintill helt okänt. Det är efter att skeppslöjtnant Kiöping 

tvingats landsätta sig vid Guineas kust efter att ha besökt Kap 

Verde den första beskrivningen av svarta afrikaner förmedlas. De 

beskrivs som helt nakna utöver den pilbåge de bär med sig, har 

kolsvart hy, de är hiskeligt grymma och dessutom tatuerade över 

hela kroppen. Kvinnorna saknar social kompetens, är ohyfsade 

och har avsaknad av en vettig kroppshållning. Dessutom är även 

de helt nakna. Afrikanerna har inte heller något som helst intresse 

eller uppfattning om pengar som fenomen. 11 

 

Berg går utförligt igenom den svenska Afrikabilden för att sedan 

fokusera på ett ämne som känns igen de skämtutgivelser som 

studerats, nämligen Kongo, mörkrets hjärta. Ju mer upptäckarna 

befann sig i Afrika, ju högre sensationsgrad krävdes för 

allmänintresset. Då upptäckarna ofta finansierade sina resor själva 

räckte inte elfenben och andra naturalier man kom över, utan även 

sensationella nyheter och beskrivningar sålde bra. Detta bidrog än 

mer till beskrivningen av svarta som ”egendomliga, lägre stående 

och umbärliga”. Slutstation för den typen av nyheter blev 

sedermera Kongo, ”den sista platsen på jorden”. Beskrivningen av 

Kongo och Afrika som omöjligt att leva i förstärktes av alla de 

svenska missionärer som dog eller fick bege sig hemåt på grund 
                                                        
 
11 Berg, 1997, 11–12. 
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av olika febersjukdomar, fler än var tredje av de tidiga 

missionärerna dog under sin tid på kontinenten. ”Kongonegern” 

beskrevs under den här tiden som ”godmodig, gladlynt, 

öppenhjärtig, barnslig men samtidigt slug, falsk och bedräglig”. 

Synen på afrikanen som oföränderlig, det vill säga det rasistiska 

synsättet, verkar inte ha gjort sig gällande i dessa fall. Snarare 

menade missionärerna att även afrikanen genom kristnandet 

skulle frångå livet som vilde. Löjtnanten Carl Reinhold 

Håkansson skriver vid den här tiden att det är ”kristendomen som 

bättre än piskan lär negern att arbeta”.12 

 

Även bilden av afrikanen som kannibal spreds ifrån Kongo, bland 

annat genom officeren Georg Pagels, som enligt Berg verkar ha 

stått för en relativt representativ syn på fenomenet. Pagels skriver 

att ”om du är ej stark nog, så skall han sluta med att bokstavligen 

steka och äta upp dig”.13 

 

Berg visar i ett exempel hur de Afrikaresande svenskarnas bild av 

kontinenten fått fäste i svenska skolböcker mot 1800-talets slut, 

som till exempel den brett spridda Mindre lärobok i geografi för 

folkskolan. Texten fanns kvar en längre tid.14  

 

 

 
                                                        
 
12 Berg, 1997, s. 211–215. 
13 Berg, 1997, s. 219. 
14 Berg, 1997, s. 217. 
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6. REPRESENTATIONER I SVENSK FILMKULTUR  

Tommy Gustafsson har studerat rasstereotyper i den svenska 

1920-talsfilmkulturen och urskilt tre teman, under vilka filmernas 

representationer kan kategoriseras: 1) den exotiska vilden eller 

kannibalen, 2) musikern med rullande ögonen, 3) den 

underordnade Onkel Tom-betjänten. Mest uppmärksammade var 

dock inte spelfilmerna utan dokumentärfilmerna i vilka man reste 

runt i hela världen. Dessa filmer syftade inte till att öka 

förståelsen utan skulle snarare skapa häpnad hos tittarna och hade 

tydliga kopplingar till spelfilmernas rasstereotyper. De användes 

dock i bildande syfte under decennier. Gustafsson menar att 

naturfilmerna kan ses som färgade av svenskt patriarkat och som 

en manifestation för koloniala idéer, där man genom svenska 

expeditioner för det civiliserade till det ociviliserade. Filmerna 

likställde vidare afrikanerna och djuren i deras miljö. De 

avgränsades endast genom gradskillnader.15  

 

Filmerna hade för avsikt att visa hur lustiga de svarta är jämfört 

med de vita svenskarna. Genom bildrutornas komposition dras 

paralleller mellan svarta och djur (babianers beteende) och 

texterna beskriver deras lathet och irrationalitet. Även feghet, 

rädsla och hjälplöshet är karaktärsdrag som utmärker de svarta, 

medan de vita svenskarna utgör en motbild genom att komma till 

undsättning eller lyckas där de misslyckas (vid jakt eller arbete). 

De svarta målas upp som lata. De vill hellre dansa än arbeta, och 

männen sover medan kvinnorna utför dagsverket. Liknelserna vid 

                                                        
 
15 Gustafsson, 2007, s. 219–220. 
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djur är dessutom ständigt återkommande. Gustafsson urskiljer 

dessutom något han kallar ”hordmetaforen”, en symbolik som 

signalerar att ”de svarta utgör en okontrollerbar hord som hotar de 

få vita männen” (exempelvis genom att likna dem vid en flock 

gamar).  Nakenhet är också vanlig. De svarta är ofta helt nakna, 

även om censuren inte skulle släppa igenom vita i samma 

situation. Detta grundar sig i att de svarta sågs som ett med 

naturen och till den grad primitiva och fula att det inte fanns 

någon sexuell överton.16  

 

I den svenska dokumentärfilmen fanns inte bilden av de svarta 

som kannibaler med, men flera etnografiska spelfilmer anspelade 

på kannibalism, exempelvis Shipwrecked among cannibals 

(1920), cirkulerade. Dessa marknadsfördes som vetenskapliga 

studier för massorna. Att karakterisera folk som kannibaler har 

inom socialantropologin setts som en metod för att hävda sin egen 

civilisation och kultur samt demonisera de andra.17 

 

Innan Styrman Karlssons flammor (1925), som använde sig av 

svarta skådespelare från Marseille, hade premiär skrevs det om de 

svarta sydfranska skådespelarna. Det var tydligen intressant att 

man gjorde just detta eftersom svarta var ”rätt tunnsådda i vårt 

land”. I artiklarna framställs de dock som barnsliga och man 

menar att de borde vara tacksamma som får komma till Sverige 

för att göra film. I filmen sker bland annat att en sjöman 

uppvaktar en svart, dansande söderhavsprinsessa. Samtidigt blir 
                                                        
 
16 Gustafsson, 2007, s. 221–224. 
17 Gustafsson, 2007, s. 225–226. 
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hans sjömanskollega upprörd och fylld av obehag när en svart 

flicka kysser honom på kinden eftersom han är rädd för att få 

enorma läppavtryck på sig. Här dyker även kannibalen med spjut 

upp som en antagonist och de svarta som en hotande hord är ett 

påtagligt tema.18  

 

 

Den största och mest obemärkta roll som tilldelades de svarta var 

den som underordnande betjänter till vita. I En perfekt gentleman 

spelar Desdemona Schlichting den relativt stora rollen som 

kammarjungfru, och rollen kom att bli tongivande för bilden av 

svart undergivenhet. Även i Två konungar från 1925 om Gustaf 

III och Bellman skymtar en underordnad svart betjänt förbi. 

Mannen ska föreställa Badin som skänktes till Gustaf III av den 

danska drottningen Lovisa Ulrika 1772. I filmen finns han med 

som ett exotiskt inslag och för att symbolisera och framhäva den 

svenska manlighetens överordnande ställning i samhället.19  

 

Gustafsson menar att dessa filmer säger oerhört mycket om det 

vita Sverige, genomsyrat av vit patriarkal och imperialistisk 

manlighet och föreställningsvärld. Att så många svenska filmer 

dessutom utvecklade sin egen rassterotyp eller byggde vidare på 

befästa styrker det faktum att dessa rasistiska tendenser inte kom 

från USA (som en del forskare hävdat) utan kom inifrån. Som 

hotbild förekommer inte bilderna av melonätarna eller 

kycklingstjuvarna, som var oerhört vanliga hotbilder i USA med 
                                                        
 
18 Gustafsson, 2007, 228–229. 
19 Gustafsson, 2007, s. 218, 231–232 och 208. 
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anspelningar på överdriven sexuell aptit och böjelse för 

kriminalitet. Istället är ”hordmetaforen” den hotbild som i 

synnerhet inkorporerats. De uteblivna amerikanska bilderna av 

kycklingstjuven och melonätaren indikerar att dessa inte hade 

någon förankring i svenska föreställningar eller referensramar. 

Författaren ser detta som ett resultat av en kulturell närvaro av 

svarta samtidigt som det inte fanns någon reell närvaro. 

Framställningens kärna ligger istället i att presentera de svarta 

som lägre stående än vita, viket var en medveten konstruktion för 

att locka publik med bred humor och känneteckna det exotiska. 

Att svarta män är latare än de svarta kvinnorna när det kommer 

till arbetsfördelning är ett stildrag som i väst varit vanligt för att 

återge ”naturfolk”, exempelvis indianerna i Amerika. Dels handlar 

det om att skapa en kontrastverkan mot vad som sågs som det 

manliga idealet och dels är det ett sätt att inkorporera kvinnorna 

som del av, och medskapare, av den sociala konstruktionens 

mottyp20  

 

 

7. AMERIKANSKA REPRESENTATIONER  

Gerald R Butters Jr har studerat hur svarta porträtterats inom 

amerikansk stumfilm och menar att ”dessa tidiga filmer var 

otroligt rasistiska gentemot svarta, där de rätt och slätt kom att 

karakteriseras som undermänniskor, en konstruktion som framför 

allt attackerar svarta män.”21 Blackface var vanligt inom den 

amerikanska bildindustrin, med rötter i 1800-talet. Denna 
                                                        
 
20 Gustafsson, 2007, s. 236–237. 
21 Gustafsson, 2007, s. 218. 
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stereotyp presenterades som norm, dels bestående av ”Happy 

Darkie” eller ”Onkel Tom”, de svarta från landet och södern som 

kände sin naturliga roll som slav och dels ”Zip Coon” som kom 

från norr och staden, och som försökte föra sig som vit.22  

  

Wayne Martin Mellinger har studerat framställningen av svarta på 

vykort från 1893-1917. Mellinger menar att vykorten bör ses som 

populärkulturella uttrycksformer, vilka aktivt konsumeras. I 

egenskap av populärkultur förtäljer de om attityder och ideologier 

som var utbredda bland massorna. Vidare speglar produkterna det 

samhälle i vilka de uppkom och fungerar såsom skapande, 

reproducerande och upprätthållande av rasistiska föreställningar 

genom att sprida bilden av utseende, beteende och identitet. Han 

hänvisar till forskning av Shibutani som skrivit om kontrasterande 

uppfattningar som centrala i fördomar. Den andra gruppen 

stereotypiseras för att ge uttryck för den egna gruppens konflikter. 

Detta medför att den andra gruppen karakteriseras med de drag 

som anses värst inom den egna kulturen och antar formen av 

fiende, som ond eller rent utav icke-människor.23 

 

Afroamerikanerna avbildades som fysiologiskt olika, som en 

annan och underlägsen ras. Att förvränga kropparna och 

anletsdragen var ett sätt att anspela på bestialitet och 

omänsklighet. Man använde sig av höga ansiktsvinklar och 

käkställningsfel för att ge personerna en framskjutande haka och 

käke. Dessa anletsdrag kopplas till den holländske 
                                                        
 
22 Gustafsson, 2007, s. 218. 
23 Mellinger 1992, s. 414–416. 
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fysiognomikern Pieter Campers teorier om att människans 

evolution, från primitiv till civiliserad, gått hand i hand med 

utvecklingen av ansiktets käkesproportion. Ansiktets utformning, 

proportioner och relativa positioner angav alltså hur civiliserad 

man var.24 

 

Genom att förvränga utseendet porträtterades de svarta som en 

felande länk mellan apor och människor, ett slags mellanting. Det 

var kutym att använda bläcksvart istället för bruna nyanser till 

hudfärgen, läpparna överdimensionerades, och ögonen 

förvrängdes. Att förstora tänderna var också vanligt för att dra 

paralleller till vilda djur, liksom man även förlängde lemmarna 

såsom armarna för att ge ett aplikt intryck. Tår och rumpor 

överdrevs också i storlek. Att deras hår var djurlikt framhölls 

dessutom, och liknades vid det hos exempelvis en pudel eller ett 

barn. Smycken och piercingar användes för att understryka de 

svartas exotism och anspelar på de ”vilda”. I enlighet med teorier 

om käkställningen, antyder karaktärsdragen och temperamentet 

om att de svarta hade en böjelse för lättja, fylleri, kriminalitet och 

ohämmad lusttillfredsställelse. De saknade emotionell kontroll 

och moral.25  

 

Det var vanligt att de svarta var barfota och dåligt klädda, ofta i 

trasor. De presenteras alltså som kringflackande. När de istället 

var respektabelt och väl klädda framställs det som ett hån genom 

en påpekning av situationens absurditet. Zip Coon – den svarta 
                                                        
 
24 Mellinger, 1992, s. 417 och 425. 
25 Mellinger, 1992, s. 419–423.  
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från staden i nordstaterna – är en vanlig parodi på den välklädde. 

Genom klädernas ljusa och högljudda färger och hans udda 

språkuppbyggnad gjorde man en parodi på den löjliga, urbana 

afroamerikanen.26 

 

Genom ikonografiska strategier porträtterades de svarta som 

intellektuellt underlägsna. Exempelvis plockar de löss från 

varandra på ett djurlikt sätt, läkarna har primitiva instrument, de 

uttalar sig enfaldigt om sig själva och de målas upp som vilda 

kannibaler. Många ansiktsuttryck vittnar också om låg intelligens: 

förvirring, enkelsinnande och underlighet. De talar dessutom inte 

god engelska.27  

 

Vykorten och dess bilder användes för sin humor. Bildspråket 

togs helt för givet och var inneboende i samtida ideologi. Genom 

dess ikonografiska strategier upprätthölls rasistiska idéer i visuella 

representationer. Konsumenterna uppfattade dem som oskyldig 

humor men de legitimerade rasistiska fördomar och förmedlade 

en förminskande bild av identiteter och sociala grupper.28  Paul 

von Blum, som skrivit om visuella representationer av svarta, 

menar att populärkulturella bilder riktade sig till en vit publik som 

fann dessa humoristiska och underhållande. Avsaknaden av 

kontrasterande bilder innebar att serier, bilder och reklam m.m. 

                                                        
 
26 Mellinger, 1992, s. 422. 
27 Mellinger, 1992, s. 424. 
28 Mellinger, 1992, s. 427–430. 
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utgjorde såväl skämt som sanning. Detta i sin tur förhindrade 

social jämlikhet eftersom det förstärkte rasistiska strukturer.29 

 

Vid 1900-talets början lästes och uppskattades rasistiska serier 

och karikatyrer som förekom i några av USAs mest populära 

tidningar. I Chicago hölls 1893 ”the World’s Columbian 

Exposition” varpå Harper’s weekly publicerade en serie om den 

fiktiva familjen Johnson. Herr och Fru Johnson, en före detta slav 

och hans fru, samt deras son Peter var huvudrollerna.30 

 

Serien hade tre huvudsakliga funktioner. Den första var att fastslå 

raskategorin i ett samhälle där ekonomiska möjligheter och mer 

jämlikhet började växa fram mellan svarta och vita. Seriens 

framställning av olämpligt och löjligt beteende beskrev normen 

för vithet och vad som essentiellt var svart beteende. Genom 

rasåtskillnad legitimerades och rättfärdigades den rådande 

segregationen och de vitas överordning samt privilegier. Att dra 

sociala raslinjer gav vita en trygghet och säkerhet, och genom 

visuella representationer förstärktes dessa gränser. Familjen 

Johnson hade en pedagogisk funktion genom att lära ut rasmässig, 

klassmässig och nationell identitet i det publika forumet genom en 

motbild av oacceptabelt beteende. Johnsons gav för det andra, 

något paradoxalt, riktlinjer för den ideala familjestrukturen. 

Samtidigt ville man begränsa de vitas identifikationsmöjligheter 

med familjen genom att överdriva deras roll som annan ras. För 

det tredje försvarade de att man vid utställningen inte tagit emot 
                                                        
 
29 von Blum, 2012, s. 42 och 45.  
30 Cooks, 2007, s. 435. 
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några afroamerikanska bidrag. Afroamerikaner, representerade av 

Johnsonfamiljen, förstod ändå inte vad de såg på expositionen.31 

 

Karikatyren av de svarta har en lång historia, men de 

karakteristiskt förvrängda dragen härstammar från tiden 1830-

1850 då minstrelshower blev nationellt populära i USA. Newells, 

skaparen bakom familjen Johnson, karikatyrer hämtade intryck 

från minstrelshowerna och därigenom förnekades afroamerikaners 

bidrag till historien samtidigt som vit identitet förstärktes.32   

 

I norr började allt fler svarta bli fria amerikaner under 1850-talet. 

I södern spelade karikatyren en viktig roll för att legitimera 

slaveriet och utmåla de svarta som nöjda med sin lott. Det var inte 

bara att göra rätt sak utan även att ta ansvar eftersom de svarta 

inte var tillräckligt mycket människor för att klara sig på egen 

hand. Rädslan för de svartas frigörelse och framsteg yttrade sig 

alltså i kulturen. Genom att använda karikatyrerna och 

stereotyperna framställde Newell Johnsonfamiljen som 

ointegrerade, otillräckliga och dysfunktionella samt påpekar att 

trots ökade möjligheter och friheter för svarta hade de inte gjort 

några framsteg sedan slaveriet. Att befästa och rasskillnader var 

viktigt för de vita konservativa för att stabilisera rasrelationer och 

hämma de svartas ekonomiska och sociala rörlighet genom den 

fria kapitalistiska marknaden. Det var en social och ekonomisk 

                                                        
 
31 Cooks, 2007, s. 436–438. 
32 Cooks, 2007, s. 438–439. 
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strategi för att behålla den hierarkiska struktur som landet byggts 

upp på.33    

 

De svarta karikatyrerna hade vanligen förvrängda ansiktsdrag: 

överdimensionerade röda eller rosa läppar, tefatsliknande ögon, 

stora tänder och leenden som skulle vittna om hur nöjda de var 

med att tjäna sina ägare. Ett annat vanligt uttryck var en cirkulär 

mun som uttryckte överraskning och chock inför sociala 

situationer. Den vanligaste kvinnliga stereotypen var ”the 

Mammy” som kändes igen genom sin mörka hudfärg, stora 

kroppsbyggnad, vita förkläde och en näsduk knuten runt huvudet. 

Mrs Johnson är en kraftig och leende mammyfigur men i 

verkligheten var mammyn smalmager, trött och sliten. Sonen 

Peter byggde på karikatyren ”Pickaninny”, med okammat hår, 

täckt i smuts och klädd i slitna kläder. Han utförde massa hyss och 

var olydig vilket syftade till de svarta som vildar.34 

 

 

8. SERIEN: GENRE OCH AVBILDNING 

Marc Singer har studerat den moderna serietidningens stereotyper 

och i sitt forskningsläge presenterar han Martin Barkers bok som 

kritiserar den psykologiska kritik som riktats mot serietidningens 

bildspråk. Många forskare har hävdat att stereotyperna, som är 

vanliga i genren, skapar och förmedlar fördomar och 

föreställningar om svarta som underlägsna och omänskliga, att de 

normaliserar rasism och försakar psykologisk skada på läsaren. 
                                                        
 
33 Cooks, 2007, s. 439, 442 och 447. 
34  Cooks, 2007, s. 440–441. 
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Martin Barker har kritiserat detta eftersom han menar att 

klandrarna saknar ingående kunskap om serietidningen som 

genre. Barker menar att seriernas stereotyper inte förmedlar 

rasistiska ideologier utan baseras på seriegenrens konventioner 

och generiska modeller. På grund av denna konvention menar han 

att bilderna blir rent formella mönster som saknar ett starkt 

inflytande över en påstådd passiv konsument. Samtidigt menar 

Singer att denna teori är något motsägelsefull eftersom det mycket 

väl kan vara så att konventionerna omfattar och härleds ur de 

ideologiska antaganden som Barker avfärdar. Lösningen, menar 

Singer, är att inte ha en alltför dogmatisk syn på stereotyper inom 

genren.35 

 

Ian Gordon har studerat ”comic strips and consumer culture” 

mellan 1890-1945 och skriver att de tidiga skämtstripparna 

porträtterade svarta i linje med de traditionella stereotyperna av 

afroamerikaner. De framställs som barnsliga, vilket faller i linje 

med de konventionella europeiska representationerna av svarta. 

På 1880- och 1890-talen anspelade man på minstrelshowernas 

karaktärer och Zip Coon stereotypen. Underordnadtematiken är 

närvarande, liksom de överdrivna anletsdragen i en för övrigt 

realistisk omgivning. Serierna visade på humoristiska manér och 

kommenterade således vad som var ett lämpligt socialt beteende. 

Budskapet från konstnärerna till den vita läsarkretsen riktades 

genom humor. Det var ett sätt för vita amerikaner, genom 

                                                        
 
35 Singer, 2002, s. 108. 
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konventionell humor, att definiera sin identitet i förhållande till 

afroamerikanerna.36  

 

Att använda stereotypa karikatyrer var vanligt för tidningarnas 

seriestrippar men typografin öppnades upp en aning med behovet 

av att falla en större kundkrets i smaken. Det finns dock en tydlig 

avsaknad av svarta karaktärer, åtminstone huvudkaraktärer, vilket 

indikerar att det fanns en avighet bland upphovsmän och 

konsumenter att ge afroamerikanerna komplexa och nyanserade 

representationer. Huvudkaraktärerna i seriestripparna krävde en 

mångtydighet för att få stort genomslag, och den svarta 

karikatyrkonventionen förhindrade sådan porträttering. Vidare var 

stereotypen bredare i avseendet att skapa humor.37 

 

Om seriestripparna ses som uppbyggda av en samling symboliska 

koder kan man se att kravet på polysemiska karaktärer utgjorde ett 

hinder för de som önskade porträttera afroamerikaner. Konstnärer 

var inte helt fria att skapa ett språk för att förmedla mångtydiga 

svarta karaktärer. Det fanns starka traditionella fixeringar som 

utvecklats under närmare tvåhundra år, vilka begränsade 

bildspråket. Koderna var alltså tydligt utmejslade.38 

 

Det fanns dock två försök att skapa en svart huvudkaraktär innan 

1915. ”Pore Lil Mose” var en av dem. Under seriens första halvår 

tillämpades alla klassiska stereotyper. Dessa, ibland benämnda 

                                                        
 
36 Gordon, 1998, s. 60–61. 
37 Gordon, 1998, s. 62–63. 
38 Gordon 1998, s. 64. 
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som ”Negro Jokes”, användes i Pore Lil Mose fram till 1901 då 

skaparen Outcault lät honom flytta till New York. Här intog Lil 

Mose istället rollen som främling i en ny värld. Han började 

dessutom tala genom Lil Mose, istället för att ha en narrativ text 

under bilderna. Detta gav djup till karaktären eftersom Outcault 

eftersträvade att avbilda en korrekt dialekt och slutade använda 

många av de nedsättande stereotypa uttalandena. Skämtens motiv 

kom att förflyttas till att driva med New Yorkbornas vanor. Lil 

Mose kom att bli en röst för att kommentera samhället.  Att serien 

dog ut 1902 beror, enligt Gordon, säkerligen på att Outcault 

experimenterade allt för drastiskt med formatet. Lil Mose blev en 

social kommentator, men samtidigt hade han inte den didaktiska 

moral som var typisk för liknande, vita karaktärer. Författaren 

menar att det beror på konventionens begränsning: att porträttera 

den svarta karaktären som oskyldig och vis på samma gång skulle 

innebära en komplex karaktär, vilket bröt alldeles för kraftigt mot 

typologin.39  

 

1905 började William Marriner skriva ”Sambo and his funny 

noise”. Vanligt förekommande teman är att Sambo har en tjock 

skalle, vilket utnyttjas i skämten där han hamnar i dispyt med två 

vita pojkar. Att han haffar åt sig kycklingar och frukt är vanliga 

teman. Man skulle kunna hävda att Marriner var rasistisk, en man 

av sin tid, men Gordon understryker vikten av att se Marinner 

som verkande inom ramen för ”the convention of comic strip 

humor”.  Visserligen replikerade och naturaliserade Marinner 

                                                        
 
39 Gordon, 1998, s. 65–67. 
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stereotyper, men ramarna för konvention och typografi 

förhindrade en polysemisk avbildning. I en del scener överträffar 

dock Sambo de vita pojkarna. I sekvenserna anspelas dock 

antingen på Sambos naturliga slughet eller så rör det sig bara om 

”dumb luck”. De faller således i linje med en stereotyp.40 

 
 
 
9. ANALYS 
 
Vid studien av skämtpressens representationer av afrikaner finner 

man att skämten ofta upprepar samma stereotyp, karikatyr eller 

tema. För en översiktlig disposition och analysens skull har jag 

således valt att kategorisera bilderna efter olika teman. Detta är 

visserligen inte helt oproblematiskt eftersom flera teman kan 

tillämpas i samma bild, men kategoriseringen har då bestämts 

efter skämtets huvudmotiv. De huvudteman som identifierats är: 

I. Exotiska djur och natur. 

II. Hudfärg. 

III. Den ointelligenta eller ociviliserade vilden. 

IV. Kannibalism. 

V. Den civiliserade afrikanen. 

VI. Vid sidan av dessa behandlas även en följetong, 

”Kaspers Kongoexpedition” som publicerades i Kasper 

under några månader 1887, där bilderna kompletteras 

av längre, berättande texter.  

 

 

                                                        
 
40 Gordon, 1998, s. 69. 
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Exotiska djur och natur 

Ett vanligt motiv för att skapa humor i skämtpressen är att lyfta 

fram de exotiska afrikanska djuren. Genom att placera in dessa i 

situationer där man i väst använde sig av andra djur skapade en 

humoristisk effekt. Exempelvis finns bilder från ”En kapplöpning 

vid Kongo” där hästarna byts ut mot giraffer eller en ”Sportbild 

från Afrika” där strutsen drar en sulky.41 Under rubriken 

”Kongoekipager” visas ett antal droskor som dras av dromedarer, 

strutsar, giraffer, elefanter och noshörningar.42 

 

Djurens spännande utseende i sig kunde också skapa humor. Med 

bildtexten ”De ha någet te bra i tropikerna! Tänk hvilket material 

för deras bycyklar, och så elefanter att pumpa in luften!” visas 

bilden av en elefant som med sin snabel pumpar luft i en cykel 

byggd av bambu, horn och ormskinn.43 Ett humoristiskt drag var 

att låta djurens exotiska egenskaper fungera som komplement för 

diverse uppfinningar och moderniteter. Elefantens snabel kunde 

utgöra en duschinrättning, noshörningen kunde användas som 

plog, krokodilens gap som såg och kängurun som brevbärare.44 

Även de speciella växterna kunde utnyttjas i detta syfte. Under en 

bild där en afrikansk kvinna kammar sitt barn med en kaktus finns 

bildtexten ”Hårborstar ha infödingarne icke, men för ändamålet 

lämpliga kaktus istället.”45 

 
                                                        
 
41 Kasper, vol. 28, 11 jul 1891 och Kasper, vol. 51, 19 dec 1896. 
42 Kasper, vol. 4, 26 jan 1895. Se Bilaga I, bild. 1. 
43 Kasper, vol. 11, 18 mar 1899. 
44 Kasper, vol. 49, 7 dec 1901. 
45 Kasper, vol. 1, 4 jan 1896. Se Bilaga I, bild 2. 



 

 

27 

27 

Inslagen av exotism och livet nära naturen är påtagliga teman. 

Dessa tycks falla i linje med normsättningen för representationen 

av afrikaner, i syftet att skapa häpnad bland konsumenterna och 

lyfta fram afrikanernas lustighet.46 

 

 

Hudfärg 

I princip alla avbildningar av afrikaner tillämpar den klassiska 

stereotypen med bläcksvart hy och stora läppar. Anletsdragen är 

vanligtvis förvrängda och i många fall även kropparna. 

Karikatyren och stereotypen är i dessa avseenden mångt och 

mycket överensstämmande med de rasistiska drag som Mellinger 

identifierat och analyserat i studien av vykortsrepresentationer.47 

Söndags-Nisses kannibalskämt från maj 1897 är ett illustrativt 

exempel.48  

 

Den mörka hudfärgen var ett vanligt motiv för skämten. Att 

afrikanska kvinnor ammar sina barn med choklad istället för 

bröstmjölk, att barnen är rädda för mjölnaren istället för sotaren, 

att inte kunna bli solbränd och att vara familjens ”hvita får” är 

exempel på sådana anspelningar.49 

 

                                                        
 
46 Gustafsson, 2007, s. 219-221. 
47 Mellinger, 1992.  
48 Söndags-Nisse, vol. 19, 9 maj 1897. Se Bilaga I, bild 3. 
49 Söndags-Nisse, vol. 50, 10 apr 1892 och Kasper, vol. 23, 5 jun 
1886 och Strix, vol. 18, 30 apr 1903 och Strix, vol. 48, 1 dec 
1915. Se Bilaga I, bild 4.  
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Angående hudfärgsskämt är särskilt två bilder från Söndags-Nisse 

intressanta, den ena från september 1886 och den andra från 

november 1889. Bilderna är helt identiska men bildtexterna har 

ändrats för att skapa två olika skämt, även om de berör samma 

tema. I det förstnämnda fallet rubriceras bilden med ”Tröst i 

sorgen.” Den svarta teaterstatisten säger till direktören ”Min 

fästman ligger illa sjuk; han kanske dör i natt. Jag skulle be att få 

slippa uppträda imorgon”, varpå direktören svarar: ”Slippa? Visst 

inte! Ni kan väl inte sörja djupare, än när ni är klädd som 

negress.”50 Vid det senare tillfället används istället rubriken ”Lätt 

gissadt”. Dialogen låter då: ”Fröken får plikta. Ni infann er inte i 

går e.m. på repetition. Hur kom det sig?” ”Jag var på 

familjemiddag” genmäler flickan och direktören svarar: ”På gås, 

förstås – och svartsoppa.”51 

 

Bilderna är intressanta dels för att de är likadana och dels för 

avbildningen av den svarta flickan. Karikatyren eller stereotypen 

som var kutym används inte i dessa bilder utan istället är den en 

realistiskt avbildad flicka med mörk hy som står klädd i en 

ballerinautstyrsel. Att stöta på en realistiskt porträtterad person 

med mörk hy är oerhört ovanligt i skämtpressen. En förklaring till 

varför anletsdragen inte förvrängts skulle kunna fås genom 

direktörens uttalande vid bildens första publicering: att det är en 

vit skådespelerska som klätt ut sig. Intressant är dock att någon 

sådan förklaring inte ges när skämtet skrivits om. Det innebär att 

                                                        
 
50 Söndags-Nisse, vol. 37, 12 sep 1886. Se Bilaga I, bild 5. 
51 Söndags-Nisse, vol. 45, 10 nov 1889. Se Bilaga I, bild 6. 
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läsaren vid detta tillfälle inte ges den traditionellt förvrängda 

representationen eller någon förklaring därom. 

 

Att bilderna är identiska är också intressant. Det indikerar att 

dessa bilder inte nödvändigtvis var skapade av tidningarnas egna 

konstnärer och skribenter utan möjligen inhämtade från andra 

publikationer. Det är dessutom inte helt ovanligt att bilderna 

saknar signaturer. Att bilderna inte är svenska skulle kunna 

förklara en del kring deras stil. Såväl Bridget R. Cooks som Ian 

Gordon menar att seriefigurerna och karikatyren anspelade på 

minstrelshower där blackface och ”Zip Coon” figurer var 

vanliga.52 Tommy Gustafsson framhåller dock att blackface var 

ovanligt inom svensk filmkultur på 1920-talet. Gustafsson lyfter 

även fram att kycklingstjuven som svart karaktär, vilken var 

vanlig i den amerikanska filmtraditionen, utelämnats från de 

svenska representationerna.53 I skämtpressen är den svarta 

strutsäggstjuven dock en relativt vanlig figur, vilken sannolikt har 

kopplingar till kycklingstjuven.54 Det är tänkbart att många av de 

representationer som skämtpressen förmedlade och reproducerade 

inte var egenkomponerade produkter utan en vidareförmedling 

och inkorporering av mer internationella karikatyrer, stereotyper 

och normer. Detta skulle förklara förekomsten av ”Zip Coon”55 

figurer och blackface i ett land som Sverige, med ett annorlunda 

förhållande till minstrelshowerna än USA. 
                                                        
 
52 Cooks, 2007, s. 439 och Gordon, 1998, s. 60–61. 
53 Gustafsson, 2007, s. 219 och 236. 
54 Exempelvis Kasper, vol. 9, 28 feb 1885 och Kasper, vol. 30, 24 
jul 1897 och Kasper, vol. 39, 27 sep 1890. 
55 Se exempelvis Söndags-Nisse, vol. 28, 10 jul 1898. 
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Detta bryter något mot den slutsats Tommy Gustafsson drar 

angående den svenska filmkulturen på 1920-talet. Han menar att 

Sverige vidareutvecklade och skapade egna hotbilder och 

stereotyper och att rasistiska tendenser inte kom från USA utan 

inifrån.56 Det är kanske svårt att förneka de rasistiska dragen i den 

svenska mentaliteten. Å andra sidan förefaller det vara möjligt att 

skämtpressen från decennierna innan 20-talet skilde sig något från 

filmkulturen i det avseende att föreställningarna och 

reproduceringarna i högre grad influerades av amerikanska 

normsystem och ikonografiska konventioner. 

 

 

Den ointelligente eller ociviliserade vilden 

Att i amerikanska bilder framställa afroamerikaner som 

intellektuellt underlägsna och ociviliserade genom ikonografiska 

strategier var vanligt. Dessa drag känns även igen i den svenska 

skämtpressens bilder av afrikaner. Tjocka skallar och bristande 

intellekt är bekanta teman. Skämten kan associeras till karaktären 

Sambo (som analyserats av Ian Gordon) vars huvud ofta blir 

sparkat på eller utsätts för liknande skada.57 Under rubriken 

”Kolonist-nöjen” fastställer en kolonisatörer att ”Ni negrer ha ju 

skallar af järn” varpå han erbjuder en afrikan, stereotypiskt 

avbildad, att köra huvudet genom ett staket i utbyte mot en flaska 

brandy. Den afrikanska mannen gör detta och utbrister sedan efter 

att ha fastnat med huvudet på andra sidan staketet ”Massa, Massa, 

kom med klubba, slå mej i skallen, jag annars inte få hufvud 
                                                        
 
56 Gustafsson, 2007, s. 236. 
57 Gordon, 1998, s. 69. 
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tillbaka.”58 För att vidare understryka dumheten pratar mannen 

med en underligt sammansatt svenska. I en annan skämtbild 

använder den vita mannens afrikanska följeslagare frivilligt sitt 

huvud som slägga för att slå ned en gränspåle i marken.59  

 

Dessa bilder genomsyras av en imperialistisk ton och kan anses 

uttrycka en form av vit hegemoni. Detta tema blir också tydligt i 

en annan bild rubricerad med titeln ”Strutsjagten”.  Skämtet 

handlar om en vit jägare som skjutit en struts och ämnar ikläda sig 

bytet för att locka till sig fler strutsar. Planen lyckas och en struts 

kommer närmare. Jägaren skjuter ett skott, men det visar sig att 

det inte var en struts utan en afrikansk jägare som, liksom den vita 

jägaren, iklätt sig strutsmundering. ”Massa inte skjuta nigger!” 

utbrister den afrikanska jägaren när han tar av sig utstyrseln, varpå 

den vita mannen svarar ”Hvem f-n har gifvit dig lof att ha samma 

idé som jag?”60 Förvisso visar skämtet att afrikanen är kapabel till 

en problemlösning och ett tänkande som är likvärdigt med den 

vita mannens. Genom den vita jägarens utbristande framgår dock 

att den påhittiga tanken anses härstamma från honom, och att han 

äger rätten till idén.  

 

Ett sätt att skämta om afrikanernas ociviliserade beteende var att 

introducera dem för ”föremål från väst”. I en bild exempelvis 

lyckas en vit man rädda sig undan en anfallande krigare genom att 

                                                        
 
58 Kasper, vol. 7, 14 feb 1914. 
59 Kasper, vol. 10, 11 mar 1899. Se Bilaga I, bild 7. 
60 Kasper, vol. 48, 27 nov, 1897. Se Bilaga I, bild 8. 
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fälla upp sitt paraply, vilket krigaren går till anfall mot istället.61 

Under rubriken ”Civilisationen tränger fram i de svartes 

verldsdel” avbildas en tumultartad grupp som undersöker ett gäng 

europeiska lyxvaror. Bland annat träs kläder på bak och fram och 

eau de cologne dricks rakt upp och ned ur flaskorna.62  

 

Ett annat, ganska vanligt, tema är att jämföra den vita mannens 

kvicktänkthet och intellekt med afrikanerna handfallenhet eller 

dumhet. Exempelvis kastar sig två afrikanska män framför en vit 

konstnärs fötter när han kyligt färdigställt en tavla som lyckats 

skrämma bort ett lejon för vilket de varit livrädda.63 Vid ett annat 

tillfälle jagas en vit man av två afrikaner med spjut. Genom att 

klättra upp till toppen av en totempåleliknande struktur lyckas 

mannen lura sina anfallare att han är en del av densamma och blir 

istället tillbedd.64 Att driva med afrikanernas religiositet skulle 

även kunna tolkas som anspelning på ociviliserat beteende. 

 

Flera mer allmänna avbildningar visar på afrikanernas 

ociviliserade manér. Vildarna med spjut och sköld är oerhört 

vanliga gestalter, och skämt om språkliga brister, underliga och 

avslöjande klädslar, extrem rädsla och låg intellektuell förmåga 

(såsom uppfinnandet av pilbågen i Kasper 1894) vittnar om 

afrikanernas underlägsenhet.65 

                                                        
 
61 Kasper, vol. 1, 7 jan 1893. 
62 Kasper, vol. 9, 1 mars 1890. 
63 Kasper, vol. 8, 25 feb 1893.  
64 Kasper, vol. 40, 5 okt 1901. 
65 Exempelvis Söndags-Nisse, vol. 22, 3 jun 1900 och Söndags-
Nisse, vol. 6, 13 feb 1910 och Söndags-Nisse, vol. 5, 29 jan 1899 
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Att använda kategoriseringen ”Den ointelligente eller 

ociviliserade vilden” är dock inte helt okomplicerat eftersom det 

även finns exempel där afrikanerna är påhittiga. En jägare som 

lurar ett lejon genom att använda sig själv som lockbete eller en 

tandläkare som drar ut tänder genom att fästa ett snöre i patientens 

tand och sedan få honom att rygga tillbaka av rädsla för ett lejon 

som tandläkaren utnyttjar, kan exemplifiera detta.66 

 

Förvisso sker dessa påhittigheter inte i situationer där de kan 

jämföras med intellektet hos européer. I serien ”Sambo and his 

funny noise” om den afroamerikanska pojken Sambo har Ian 

Gordon skrivit att Sambo ofta går segrande ur olika dispyter med 

andra, vita pojkar. Gordon menar dock att detta beror på 

ointelligent tur, hans medfödda slughet samt förmåga att tåla 

smärta, snarare än hans intellektuella kapacitet.67 Det är möjligt 

att det rör sig om dessa egenskaper även i den svenska 

skämtpressens representationer men det är svårt att säga. Möjligt 

är också att en mer nyanserad bild förmedlas, eller den raka 

motsatsen – att skämtet ligger i absurditeten med afrikaners 

finurlighet.  

 

 

 
                                                                                                                           
 
och Kasper, vol. 15, 11 apr 1896 och Kasper, vol. 39, 29 sep 
1894. Se Bilaga I, bild 9. 
66 Kasper, vol. 36, 3 sep 1898 och Kasper, vol. 36, 9 sep 1899. Se 
Bilaga I, bild 10. 
67 Gordon, 1998, s. 68. 
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Kannibalism 

Den klart vanligaste framställningen är den om kannibalism och 

kannibaler. Ofta grundar sig skämten i dubbeltydigheten i 

begreppen "en god man" och att "tycka om". Detta kan 

exemplifieras med en bild från Kasper den 15 mars 1890. En 

turist frågar om afrikanerna föredrar engelsmän eller tyskar, varpå 

han får upplysningen att hövdingen borde svara, eftersom han ätit 

båda sorter.68 

Faktum är att de flesta skämt anspelar på liknande missförstånd. 

Missionären talar med infödingen Wanda-Wandakannibalen och 

frågar vad denne tyckte om sin förre lärare, som hastigt försvann. 

Svaret han får är att kannibalen tyckte mycket om honom och att 

ingen torr mun fanns i byn när föredraget var över. 69 En annan 

bild visar hur en afrikan sitter och tar sig för magen, samtidigt 

som han säger "han var i grund och botten en god människa!"70 

Det fortsätter på samma spår och några nummer senare finns 

precis samma skämt, fast med en ny teckning. "Människoätaren 

(sedan han ätit upp missionären): Detta var verkligen en god 

människa."71  

Ett annat scenario visar ett afrikanskt par som lagar mat och läser 

dagens nyheter och en nyhet som beskriver 10 000 människor i 

Ladysmith som inte hade något att äta. Mannen får av sin fru som 

                                                        
 
68 Kasper, vol. 11, 15 mars, 1890. Se Bilaga II, bild 1. 
69 Strix, vol. 32, 9 aug 1900. 
70 Söndags-Nisse, vol. 39, 28 sep 1902.  
71 Kasper, vol. 28, 13 jul 1907. 
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svar: "Det är ju löjligt! 10,000 människor och inget att äta!!"72Inte 

sällan väljer skribenterna och tecknarna alltså en mer rakt på-

metod. Exempel på det är en bild, som kort och gott visar upp en 

besökande missionär som blir fyllning i en paj.73 

På andra bilder blir missionärer jagade av vildar med spjut och 

beskrivs av bildtexten som eftersökta.74 Många bilder visar rakt av 

en afrikansk kannibal och nöjer sig så, ofta leendes med några 

rester av människokroppar i för- eller bakgrunden. I likhet med 

bilderna av statisten och direktören, som skämtade om hudfärg, 

återanvändes åtminstone vid ett tillfälle samma bild, men med 

förnyad bildtext. Bilden visar upp en överviktig missionär och en 

afrikan som slipar sin kniv medan skämtet går ut på vilken 

missionärs- och människotyp som faller kannibalen i smaken.75 

En variant som också står att finna vid några tillfällen var den lite 

längre seriestripen om vita, välbärgade, ofta överviktiga 

missionärer. Dessa togs till fånga av infödingarna för att sedan 

hamna i varsin gryta, men på olika sätt lyckades de slutligen fly.76  

Särskilt rättframma blir bilderna där afrikanska kontexter jämförs 

med andra. Vid ett tillfälle presenteras en samling frimärken från 

tjugo olika nationer där Kongo fick representeras av ett motiv på 

                                                        
 
72 Söndags-Nisse, vol. 27, 8 jul 1900. 
73 Kasper, vol. 49, 3 dec 1892. Se Bilaga II, bild 2. 
74 Kasper, vol. 26, 29 jun 1895. 
75 Söndags-Nisse, vol.15, 12 apr 1885 och Söndags-Nisse, vol. 37, 
12 sep 1886. Se Bilaga II, bild 3 och 4. 
76 Söndags-Nisse, vol. 28, 12 jul 1908 och Kasper, vol. 3, 17 jan 
1903 och Strix, vol. 4, 22 jan 1903.  
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en kannibal.77 En liknande framställning står att finna när man i 

Söndags-Nisse publicerade en skämtteckning, i vilken man jämför 

”Huru man slåss” på nio olika platser. Medan man i Sverige 

blänger surt på varandra med händerna i fickorna uppvisas hur en 

svart man rökandes strosar iväg ifrån en hög människoben, i 

”Svarta Afrika”.78  

Lasse Berg skriver att bilden av afrikaner som vilda kannibaler är 

närvarande i svenska reseberättelser från exempelvis 1800-talet.79 

Syftet med att karakterisera grupper som kannibaler, har inom 

socialantropologin, setts som en strategi vari den egna kulturen 

och civilisationen upphöjs och ”de andra” demoniseras.80  

 

Den civiliserade afrikanen 

Ett fåtal representationer skiljer sig avsevärt från de som 

presenterats ovan. Bilderna är intressanta eftersom de försöker 

framhäva afrikanerna som civiliserade eller bryta mot vi-och-de-

uppdelningen genom framhållningen av att afrikanerna kanske 

inte är särskilt annorlunda eller avvikande.  

 

Ett skämt har fått titeln ”Det civiliserade Afrika” och föreställer 

en cyklande vit man med en cyklande afrikan bakom sig. Mannen 

i täten känner sig förföljd och försöker cykla fortare men den 

afrikanska cyklisten knappar in. ”Han har bestämdt något ondt i 

                                                        
 
77 Kapser, vol. 9, 1 mar 1902. 
78 Söndags-Nisse, vol. 50, 14 dec 1902. Se Bilaga II, bild 5. 
79 Berg, 1997, s. 219. 
80 Gustafsson, 2007, s. 226. 
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sinnet” konstaterar den vita mannen och utbrister ”Jag är 

förlorad!” när afrikanen rycker tag i honom så att han faller av 

cykeln. ’Vilden’ säger då till mannen ”Ursäkta, jag bara vilja se 

på ny velociped, 1897 års modell” varpå han lättat ger ifrån sig ett 

stort leende.81 

 

I ett annat skämt utspelar sig hela scenen utan att ”ras” eller 

etnicitet har någon relevans. Förvisso handlar skämtet om en turist 

på Hebriderna och inte i något afrikanskt land, men avbildningen 

av urinvånaren har antagit formen av en traditionell stereotyp: 

bläcksvart hy, stora läppar, vilt och krulligt hår, stora ögon och 

exotiska smycken. Turisten frågar infödingen: ”Hur många 

invånare är här?” och får svaret ”Det är bara jag å min hustru å 

hennes syster.” Turisten frågar då ”Såå. Och ni trifs bra här?” 

varpå infödingen svarar ”Ja vars – men dä ä en sån förbannad 

skvallerhåla!”82 

 

I Kasper, från augusti 1882, publicerades en annan 

intresseväckande bild. Under rubriken ”Ytterligheterna beröra 

hvarann” visas en bild av en europeisk dam och en afrikansk dam, 

vilka bakifrån antar likartade siluetter genom sin klädsel.83 Denna 

bild kan visserligen anses vara något mer mångtydig än de 

föregående. Man skulle kunna tolka bilden som ett framhävande 

av likheten mellan människor över kontinenternas gränser. 

Förvisso skulle bilden paradoxalt nog kunna signalera motsatsen: 

                                                        
 
81 Kasper, vol. 24, 12 jun 1897. Se Bilaga II, bild 6. 
82 Strix, vol. 13, 31 mar 1915.  
83 Kasper, vol. 33, 19 aug 1882. Se Bilaga II, bild 7. 
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att man i uppvisandet av likheter snarare betonar olikheterna. Dels 

betonar man i titeln att de båda är ”ytterligheter” och dels blir det 

särskilt påtagligt att den afrikanska kvinnan inte bär någon 

klänning som täcker kroppen. Bilden skulle även kunna tolkas 

som en form av kritik mot europeiska kvinnor eller modet, vilket 

möjligen antyds vara något primitivt eller obscent.  

 

Avslutningsvis publicerades i Söndags-Nisse en intressant 

kommentar till kriget. Bilden föreställer en afrikansk man stående 

med ett gevär i handen och en annan afrikansk man sittandes på 

marken, insvept i en filt. Rubriken lyder ”Från Västfronten” och 

mannen med geväret frågar den andre ”Vad sitter du och tänker 

på?”. Svaret blir ”Jag funderar på hur länge det ska dröja tills vi få 

återvända till civiliserade trakter.”84 Denna bild signalerar 

tydligare än någon annan synen på afrikaner, inte som 

underlägsna, utan jämbördiga med vita (om inte till och med 

högre stående). Världskrigets förfärlighet tycks närvarande och 

överhängande i bilden och skulle kunna utgöra en tillfällig kritik 

och brytpunkt för synen på europeisk överordning. Visserligen har 

A. Everette James i en artikel om afroamerikaners framställning i 

den sydamerikanska konsten konstaterat att utländska och 

världsomspännande konflikter såsom första världskriget föreföll 

ha liten inverkan på representationen av svarta. Snarare var det 

konstströmningar och rörelser, exempelvis realismen och 

konstnärer vid Aschan School, som påverkade framställningen 

liksom den ökade uppskattningen för afroamerikaner, framförallt 

                                                        
 
84 Söndags-Nisse, vol. 26, 27 jun 1915. Se Bilaga II, bild 8. 
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genom sportsliga framgångar. Med ökat nationellt erkännande 

kunde bildspråket bli mer nyanserat och korrekt utan att 

konstnärerna riskerade refusering från konstetablissemanget eller 

marknaden.85 I linje med detta resonemang kan det vara något 

drastiskt att fundera över huruvida bilden antyder en 

värderingsbrytpunkt. Förvisso förefaller representationerna av 

afrikaner minska vid perioden kring första världskriget, men de 

klassiska seriestripparna skymtar fortfarande förbi, samtida med 

denna extrema bild. 

 

Man kan fråga sig varför en bild med en så pass radikal text inte 

väljer att frångå den stereotypa ikonografin. Detta skulle kunna 

tala för att bildspråkets konvention, som beskrivs av Ian Gordon, 

inom seriegenren och skämtpressen var så befäst att konstnärers 

försök till nyansering inte kunde ställa sig över den.  

 

 

Kaspers Kongoexpedition 

Den bild som förmedlas genom de längre texterna i ”Kaspers 

kongoexpedition” (även benämnd som ”Löjtnant/Kapten Punschs 

äfventyr i det inre Afrika”) har många likheter med den som 

förmedlades i fransk barnserielitteratur. Gerard G. Pigeon har 

skrivit att Frankrikes imperialistiska agenda tog sig starkt uttryck 

i, och verkade genom denna litteraturform under 1800-talet och 

början av 1900-talet. Den ikonografiska representationen, menar 

Pigeon, var en effektiv bärare av fransk kolonialistisk ideologi. 

                                                        
 
85 Everette James, 2003, s. 69 och 80–81. 
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Afrikanerna var i berättelserna underlägsna de franska barnen som 

agerade rationellt och kunde förlita sig på sin kultur, religion, 

vetenskap och uppfinningsrikedom för att ta sig ur diverse prekära 

situationer.86  

 

Dessa inslag känns igen i Punschs äventyr. Formatet är uppbyggt 

som sådant att Löjtnanten Punsch och hans afrikanska följeslagare 

Grogg reser runt i Afrika, varpå Punsch skickar hem brev till en 

”Herr mecenat och muntrationsråd” för att redogöra för sina 

upptåg. Flera uttalanden och händelser vittnar om uppfattningen 

av europeisk överordnad. Exempelvis måste Punsch och Grogg 

väga sig innan de ska åka luftballong. Punsch väger omkring 100 

kilo medan Grogg knappt hälften. Punsch konstaterar att ”Häraf 

ser man hvilket vigtigt inflytande den europeiska kulturen 

utöfvar.”87 Genom sitt europeiska och moderna manér blir Punsch 

snabbt uppskattad när han i Afrika kommer i kontakt med de 

vänligt sinnade infödingarna. Hans skämt blir bevingade ord och 

alla vill ta efter hans uppträdande.88  

 

Punsch upplever ofta framgångar i situationer där afrikanerna 

ständigt misslyckas. Exempelvis är det tack vare honom som de 

lyckas färdas längst en flod utan att gå på grund, vilket den 

afrikanska stammen alltid gör i samma farvatten.89 Dessutom 

stöter utforskarna på en mängd exotiska djur, vilka urinvånarna är 

                                                        
 
86 Pigeon, 1996, s. 135. 
87 16 Kasper, vol. 2, 15 jan 1887. 
88 17. Kasper, vol. 4, 22 jan 1887. 
89 19. Kasper, vol. 7, 12 feb 1887. 
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ständigt livrädda för. Punsch, som utan vidare svårighet eller 

rädsla tar död på sjöodjur och krokodiler, erbjuder sig att hjälpa 

afrikanerna, varpå han skjuter 29 lejon och elva leoparder.90 Efter 

detta utnämns han till byns konung. Efter en kröningsceremoni, 

där han målas svart och ikläds krona, inför han sedermera en 

modern monarki med ministrar och riksdag,91 

 

Vid flera tillfällen blir Punsch och Grogg överfallna och 

attackerade av vildar och kannibaler. Genom sin kvicktänkthet 

och sitt intellekt, samt afrikanernas okunskap, lyckas dock Punsch 

ta sig ur de mest besvärligaste av situationer. I ett fall resulterar 

hans finurlighet i att han, av de afrikanska vildarna, betraktas och 

vördas som en gud.92 

 

Vid ett tillfälle stöter Punsch på ett gäng besynnerliga afrikaner 

med underligt utseende och beteende. De efterapar allt Punsch gör 

men på ett mer ”ociviliserat” vis. Punsch skriver ”Det såg ut som 

om jag råkat ut för en stam apmenniskor. Ännu mer häpen blef jag 

då jag fann att dessa vildar till det yttre verkligen mera liknade 

apor än menniskor.” Plötsligt inser Punsch att han funnit den 

felande länken mellan apa och människa och utbrister i 

hyllningsrop till Darwin. Genom Punsch lär sig ”apmänniskorna” 

svenska och efter en tid härmar de hans uppträdande så väl att han 

nästintill ser dem som sina landsmän. Bland stammen finns 

utbredda alkoholproblemen men tack vare Punschs inrådan om att 

                                                        
 
90 25 Kasper, vol. 15, 9 apr 1887. 
91 26 Kasper, vol. 16, 16 apr 1887. 
92 Kasper, vol. 10, 5 mar 1887 och Kasper, vol. 14, 2 apr 1887. 
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skapa en nykterhetsförening lyckas invånarna komma ifrån sitt 

missbruk.93  

 

Kristendomen tycks fungera som en garant för civiliserat 

uppförande. Genom kristendomens införande vid Ugandas hov 

förbjöds superi om söndagarna och månggifte. Översteprästen 

som utbildats vid en missionärsskola gör Punsch ”förundrad öfver 

de hastiga framsteg civilisationen redan gjort” och prästen lär sin 

församling sjunga svenska snapsvisor.94 Även i de tidiga svenska 

reseberättelserna framhölls att kristenhetens införande skulle 

kunna civilisera de vilda afrikanerna, vars ociviliserade sätt alltså 

inte sågs som konstant eller fixerat i ras.95 

 

De imperialistiska tendenserna är uppenbara i följetongen 

”Kaspers Kongoexpedition”, men samtidigt är hållningen inte helt 

entydig. En del uttalanden ger ett mer ambivalent intryck rörande 

inställningen till afrikanernas civilisationsgrad. Exempelvis 

utropar Punsch efter att ha samtalat med några kvinnor och en lärd 

trolldoktor att ”Qvinnorna äro sig öfver allt lika!” och ”De lärde 

äro sig öfver allt lika!”96 Vidare, när Grogg vilt dansar omkring 

med en afrikansk prinsessa, meddelar Punsch att ”Jag tänkte att 

börja med ge den gynnaren en uppsträckning, men så kom jag ihåg att i 

vårt civiliserade land sådant kan förekomma till och med på hofvet.”97 

En kort tid efter att Punsch blivit krönt till kung väljer han att 

                                                        
 
93 Kasper, vol. 11, 12 mar 1887 och Kasper, vol. 12, 19 mar 1887. 
94 Kasper, vol. 7, 12 feb 1887 och Kasper, vol.8, 19 feb 1887. 
95 Berg, 1997, s. 215. 
96 Kasper, vol. 4, 22 jan 1887 och Kasper, vol. 5, 29 jan 1887. 
97 Kasper, vol. 4, 22 jan 1887. 
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abdikera och utse Grogg till sin efterträdare. Detta väcker en viss 

besvikelse bland urinvånarna men Punsch försöker trösta dem 

med att ”de i Hans M:t Grogg skulle få en regent som bättre 

förstod sitt folks önskningar än hvad jag med min Stockholmska 

uppfattning af det konstitutionella konungadömet mägtades 

göra.”98 

 

Genom Punsch ges alltså uttryck för en viss dubbeltydighet, även 

om den dominerande tonen är imperialistisk. Att framställningen 

inte är helt rak skulle kunna förklaras av att Sverige, som Lasse 

Berg skriver, inte hade någon storsvensk imperialism att 

propagera för. För reseberättelser hade detta som följd att man 

eftersträvade mer korrekta representationer, även om denna 

ambition grumlades av etnocentrism och sedan helt försvann 

genom kommersiella krav på sensation och exotism.99 De 

imperialistiska övertonerna i ”Kaspers Kongoexpedition” tycks 

alltså kompliceras av det svenska förhållandet till imperialism 

(som företeelse och norm), historia och afrikanska förbindelser 

samt kommers.  

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
 
98 Kasper, vol. 19, 7 maj 1887. 
99 Berg, 1997, s. 7–12.  
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10. SAMMANFATTNING OCH AVSLUTANDE 
DISKUSSION 
 
Vid studien av den svenska skämtpressens representationer av 

afrikaner finner man att alla de klassiska stereotyper och 

karikatyrer som varit vanliga i såväl amerikanska framställningar 

som senare svensk filmkultur är närvarande. Inslagen av exotism, 

afrikansk underlägsenhet och underordnad, det ociviliserade, 

vildar, kannibaler och den förvrängda kroppen är genomgående.  

 

Lars M. Andersson har i sin undersökning av framställningen av 

judar i skämtpressen konstaterat att de antisemitiska 

representationerna inte handlade så mycket om judar i sig, utan 

snarare om de behov och den diskurs som uppkom och 

stimulerades av moderniseringsprocessen. Moderniseringen 

innebar en omvälvning av samhället. I denna förändring uppstod 

behovet av att skapa och befästa gränser samt nationell identitet 

och kultur. Genom media och skämtpressen konstruerades 

svenskheten och man förmedlade visuella och verbala koder för 

det som inte var svenskt, juden. Genom framställningen 

underströks att juden och judiskhet var avsevärt olikt svensken 

och svenskhet. Antisemitismen bottnade alltså i behovet av 

självdefinition och en kontinuerlig gruppidentitet. Genom 

representationerna, även om de kunde vara mekaniska och 

obetänkta, befästes och signalerades en antisemitistisk norm.100  

Det är möjligt att representationerna av afrikaner hade liknande 

motiv och ingick i det svenska identitetsbygget genom att särskilja 

                                                        
 
100 Andersson, 2000, s. 589, 593–594 och 598.  
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koderna för vita och svarta, definiera gruppositionerna mellan 

svenskar och afrikaner.  

 

Tommy Gustafsson framhåller i sin studie av svensk 20-talsfilm 

att filmerna avspeglar en svensk föreställningsvärld präglad av 

patriarkal imperialism och vit hegemoni. Filmerna användes 

således som en medveten politisk strategi för att signalera 

afrikanernas underlägsenhet, samt angripa afrikansk kulturell 

närvaro i en tid av reell frånvaro.101 Dessa motiv känns igen i 

skämtpressen, vid framställningarna av exempelvis afrikansk 

kultur, kolonisatörer och Löjtnant Punschs, inte så sällan, 

imperialistiska närmanden under sina äventyr.  

 

Gustafsson understryker vidare att man i filmerna bör se de 

rasistiska tendenserna som härstammande inifrån Sverige och 

inte, som en del forskare hävdat, inhämtade från USA.102 

Angående skämtpressen är det något svårare att kunna uttrycka ett 

sådant påstående. Många seriestrippar har troligen inhämtats från 

andra, utländska publikationer och vidareförmedlar klassiska 

internationella stereotyper. Visserligen är det inte ovanligt att 

skämten anpassas till svenska förhållanden och i dessa fall kan 

man tydligare se vidareutvecklingen och inkorporeringen av den 

standardiserade karikatyren.  

 

Angående karikatyren, stereotypen och ikonografin, är det viktigt 

att se representationerna i sitt genremässiga sammanhang. Ian 
                                                        
 
101 Gustafsson, 2007, s. 211 och 236–237. 
102 Gustafsson, 2007, s. 236. 
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Gordon har framhållit att serien som genre, och dess humor, satte 

gränser för hur svarta karaktärer kunde gestaltas. Konventioner, 

generiska modeller, traditionella fixeringar och koder begränsade 

konstnärernas förmåga till nyansering och komplexitet.103 Detta 

talar för att det kanske inte alltid fanns en medveten rasistisk och 

imperialistisk agenda bakom bilderna. Det motsäger dock inte att 

föreställningarna reproducerades, befästes och förmedlades 

genom bilderna samt dominerade de samtida uppfattningarna. 

Liksom Lars M. Andersson konstaterar angående antisemitiska 

bilder signalerar representationerna, hur mekaniska de än må ha 

varit, en utpräglad rasistisk norm.  

                                                        
 
103 Gordon, 1998, s. 64. 
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