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Ögonblick från katastrofen

2 000 svenska sjömän fi ck sätta livet till under 
andra världskriget – trots att Sverige utropat

sig som neutralt

2 000 svenska sjömän fi ck sätta livet till under 
DE STUPADE SVENSKARNA

MÖRKA GRÄNDER I ROM
Tjuvar, fyllon och annat packTjuvar, fyllon och annat pack

UNDERGÅNGENS BUDBÄRARE
Klimatförändringarna 
förutsågs redan på 
1800-talet

Så hanterade Kennedy Kubakrisen

ISLAMS FÖRLOSSARE
Abd al-Malik var sin tros förmedlare
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förutsågs redan på 
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Slaveriet i Sverige förbjöds redan under tidigt 1300-tal, men innan 
dess var svenskar tvivelsutan inblandade i slavhandel. Dessutom 

fortsatte svenskarna att handla med slavar – utanför landets gränser. 
Fredrik Thorén sätter en svensk skamfläck under luppen

Svenska slavar
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Svenska slavar

7

Slaveriet i Sverige

Svenskar reste re-
dan tidigt världen 
över för att handla 
med trälar
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trakten kring 
Volga Bulgaria på 
920-talet fanns en 
muslimsk missionär 
vid namn ahmad 
ibn Fadlan. Hans 
uppdrag var att sprida 

Profetens budskap, men han var en nyfiken 
själ och kunde inte låta bli att notera 
främmande folks seder och bruk. Det mest 
besynnerliga folk han någonsin mötte var 
”ruserna”, de vi skulle kalla vikingar. ibn 
Fadlan förfasade sig över deras bristande 
hygien och deras beteende i övrigt: ”de 
tvättar sig inte efter bajs eller kiss” skriver 
han och ”inte heller efter samlag, och tvättar 
inte händerna efter maten. De är som 
vilsegångna åsnor”. 

ruserna i Bulgar, vilka sannolikt var 
svenska köpmän, var dessutom slavhandla-
re och ibn Fadlan skildrar hur de hade sam-
lag med sina slavinnor i marknadsbodarna 
samtidigt som köpare inspekterade varorna 
– utan att ta någon notis. ”De har med sig 
sköna slavinnor, avsedda för slavhandlarna. 
Den ene har umgänge med sin slavinna 
medan kamraten tittar på. Ofta beter sig en 
hel mängd av dem på det sättet, i varandras 
närvaro. kommer det en köpman in för att 
köpa en slavinna av en av dem och finner 
honom i samlag med henne, så fortsätter 
denne tills han tillfredsställt sitt behov”.

Han beskriver också en form av män-
niskooffer som förekom bland nordborna. 

ibland dog någon av köpmännen när 
han var på handelsfärd och hans kropp 
brändes då på bål. enligt seden kunde en 
slavinna offras för att brännas med sin 
ägare – och följa med honom till Valhall. 
ibn Fadlan noterar hur nordborna söp en 
ung slavinna full på öl, varefter hon drogs 
in i ett tält tillsammans med den döde. Sex 
män våldtog kvinnan i tältet, och när de 
var färdiga slog de ett rep kring hennes hals 
och drog åt, samtidigt som en annan man 
stötte en kniv i hennes revben. Utanför stod 
andra män och slog på sina sköldar för att 
överrösta hennes skrik. Därefter placerades 
hennes kropp bredvid den döde köpman-
nen och sedan brändes de tillsammans. 
elden slukade skeppet, tältet, offergåvorna, 
den döde och slavinnan. Sexuellt utnytt-
jande av slavinnor var antagligen regel och 
inte undantag; slaven var för vikingarna 
ett arbetsredskap och som sådant kunde 
en man eller kvinna följa med sin ägare i 
döden.

Silverskattens slavar 
Det område som sedermera skulle bli 
Sverige låg strategiskt beläget vid Östersjön 

med god tillgång till de ryska vattenle-
derna inåt landet och handelsrutter mot 
Mellanöstern. avståndet till den franska 
kusten och de brittiska öarna var inte 
heller långt. Bytet från de omtalade vi-
kingatida räderna varierade beroende på 
i vilken del av världen nordborna agerade 
i. relativt få människor i Frankerriket togs 
som slavar av vikingarna, sannolikt på 
grund av att man istället kunde plundra 
ädelmetaller och andra varor där. På 
kontinenten fanns dessutom välförsedda 
kyrkor och kloster. 

På irland däremot fanns inte samma 
rikedom. Där togs människor som slavar 
i större utsträckning, varefter de såldes 
på slavmarknader, särskilt på muslimskt 
område, till exempel  i Spanien, norra 
afrika och i dagens ryssland. en faktor 
som ofta framhålls i forskningen är att 
det krävs en omfattande och fungerande 
slavhandel – ett ständigt flöde av varor 
– med återkommande slavmarknader 
för att en slavekonomi ska fungera. 
Handeln med trälar skedde därför främst 
i närmaste stad, längre ner längs floderna; 
på stäpperna och vid floderna kring 
Östeuropa fanns ett välutvecklat nätverk 
av slavhandelsrutter och handelsstationer. 

De ”ruser” som ahmad ibn Fadlan 
mötte i Bulgar var några av de nordbor 
som förde slavar söderut längs Dnepr och 
Volga för att sälja dem till mellanhänder i 
konstantinopel och itil eller ännu längre 
bort, som armenien, Persien eller khwa-
rezm söder om aralsjön. Var de kom ifrån 
är okänt men de stora skogsområdena 
som beboddes av i jämförelse oorganise-
rade stammar lockade många skandina-

viska och östslaviska plundrare.
Många menar, med det antika roms 

slavkultur som exempel (där slavarna 
som arbetade på jordbruken på lands-
bygden var livsviktiga i försörjningen av 
städerna), att vikingatida handelsmän i 
öster inte tog med sig slavar hem i större 
utsträckning än som exotiska troféer. 

trälar för eget bruk var alltså inget 
vikingarna strävade särskilt efter att ta. 
Slavarna omsattes som nämnts snarare i 
mynt och andra varor. Det var ett enkelt 
sätt för krigsherrar att skaffa sig resurser 
för att rekrytera krigare och fortsätta sina 
plundringar. i forskning om handelsvägar 
mellan europa och Mellanöstern noteras 
att den stora import av silver, guld och 
dylikt handelsgods som strömmade in 
i europa österifrån, i omfattning endast 
kunde mäta sig med slavhandel. Man 
räknar med att en massiv handel av slavar 
från europa till Mellanöstern ägt rum 
under 700-800-talen, där Venedig var en 
viktig omlastningsplats. Det är på grund 
av slavhandelns förmodade omfattning 
fullt möjligt att dra paralleller till 1600 och 
1700-talets transatlantiska slavhandel.

trälar kunde dock också köpas på slav-
marknader i norden. i en berättelse finns 
en episod om att Brännöarna utanför 
göteborg var en mötesplats för kungar 
vart tredje år för förhandlingar, handel 
och fylleslag, underhållning och andra 
inslag, som slavhandel. De stora fynden 
av silverskatter i norden, till exempel på 
åkrarna på gotland, kan eventuellt också 
vittna om detta: man sålde tillfångatagna 
människor och gjorde stora vinster. i det 
ljuset kan skatterna ha en dyster bakgrund. 

8
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En sentida 
konstnär fö-
reställer 
sig hur det 
kunde se ut 
då vikingar 
angrep Paris. 
Vid angrepp 
på rikare 
områden tog 
vikingar mer 
sällan fångar 
som de 
kunde sälja 
som trälar
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Slavhandeln kulminerade på 900-talet 
för att successivt minska i betydelse på 
1000-talet – men ännu omkring år 1000 
verkar det ha funnits en marknad för 
nordeuropeiska slavar i norra Frankrike. 
Hundra år senare hade transithandeln 
från Östeuropa via Frankrike till den 
islamiska världen upphört.

Förhållandena i Norden 
enligt litteratur och forskare är det svårt 
att dra tydliga slutsatser, som det ofta är, 
om nordens trälar var fria eller ofria – vis-
sa menar att ordet kan ha ändrat betydelse 
till ”tjänare”. Vi vet inte med säkerhet vil-
ken samhällsställning ordet träl förknip-
pades med. Via arkeologiska fynd finns 
det dock bevis på att förtryckande former 
av träldom var vanligt förekommande i 
norden. På gårdar hade de separata rum 
i långhusen, och de skulle rituellt följa sin 
herre i döden. i en grav påträffad i Birka 
fann arkeologer en halshuggen naken 
man, troligen en träl, över en krigare i full 
vapenmundering. trälen tolkas som en 
mänsklig statussymbol. Även i grimsta 
i Uppland har liknande brända rester av 
förmodade trälar påträffats.

träldom kunde också utgöra ett straff 
– som i så många andra samhällen – för 
begångna synder eller för att arbeta av en 
skuld. en människa som frivilligt gick i 
träldom av den anledningen kallades för 
gävträl. Detta är relativt väldokumenterat 
i de tidiga landskapslagarna. i gamla testa-
menten sägs det att en nordisk bondgård 
under vikingatid och äldre medeltid hade 
omkring tre till åtta tjänare. På storgårdar 
fanns det  av naturliga skäl flera. De fick 

göra de hårda sysslorna – som att gräva 
– medan gårdens fria människor sådde 
och plöjde. Vid slutet av 1200-talet och 
början av 1300-talet var det vanligt med 
uppgifter om frigivning av trälar i svenska 
testamenten, men källorna är för få för att 
vi ska få klarhet i hur stor och betydande 
den nordiska ofriheten var. Sagorna, 
dikterna och krönikorna uppehåller sig 
allt för ofta med det som ansågs vara 
viktigare, som att berätta om hjältar. Den 
svenska trälhistoriken är dock inte unik 
utan liknar vid denna punkt i historien 
förhållanden i övriga europa.

räder mot de egna svenska och 
nordiska kusterna var inte heller ovanliga. 
Folken kring Östersjön var alltså både 
slavägare och offer för slavhandel. i 
estland, Lettland och Litauen var det 
vanligt med sådana räder, både vintertid 
och sommartid och både till lands och till 
sjöss. Den mest kända av de österländska 
attackerna i Sverige är den vid Mälaren 
år 1187. enligt en årsbok från 1200-talet 
dödades en ärkebiskop och Sigtuna 
brändes ner. De skyldiga var ”pagani”, 
hedningar. erikskrönikan menar att 
Birger Jarl grundade Stockholm för att 
sätta stopp för ytterligare plundringar och 
härjningar.

en annan skildring är en tysk-baltisk 
krönikörs berättelse om hur diplomaten 
Vilhelm av Modena år 1226 väntade på 
fördelaktig vind för att resa från Livland 
till gotland då han upptäckte en grupp 
skepp från den estniska ön Ösel. Skeppen 
återvände från en räd i Sverige – med 
stora rikedomar och många fångar som 
nu var dömda till ett liv i slaveri. Ösel-

borna hade enligt berättelsen för vana att 
plåga sina fångar svårt, speciellt de unga 
kvinnorna.

Man vet inte riktigt varför slaveriet 
började bli olönsamt eller försvann under 
senare delen av medeltiden. inte ens 
husslavarna – den ofria arbetskraften på 
fälten – överlevde tidens varv. i Skarastad-
gan 1335 förbjöds slaveriet i svensk lag.

Fortsatt handel  
Sveriges slavhistoria slutar dock inte där. 
Vårt land har vid upprepade tidpunkter 
i historien försökt ta del av den koloniala 
kartan och få samma respekt som större 
europeiska stater –  från etableringen av 
nya Sverige 1638 i nordamerika till Cabo 
Corso och afrikanska kompaniet, till 
kolonisationsprojekt bland öar i indiska 
Oceanen, ofta med blandad framgång. 
1721 seglade till exempel en expedition 
som inte hann längre än till Spanien 
innan pengarna tog slut. i Sveriges 
kolonialhistoria finns det många liknande 
stormaktsambitioner fyllda av högmod, 
men som saknade resurser och slutade i 
misslyckanden. Mellan de relativt lyckade 
försöken att handla med slavar – sett ur 
ett totalitärt maktfullkomlighetsperspek-
tiv – skiljer det över hundra år från Cabo 
Corso och Sveriges koloni St Barhélemy.

Sveriges relativt okända slavhistoria 
fortsätter i maj 1646, när en expedition 
finansierad av affärsmannen Louis De 
geer reste till nuvarande nigeria. Under 
ledning av skeppets kapten arendt 
gabbesson inköptes elfenben, tyger och 
omkring 260 afrikaner. Slavarna skeppa-
des över till Barbados och såldes med god 
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En förnäm 
dam trivs bra 
i sin bärstol, 
trots att 
den bärs av 
människor 
som sålts. 
Sent 1700-tal

Slaveriet i Sverige
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vinst. redan i hamnen dog över trettio 
av fångarna i dysenteri – totalt 150 slavar 
överlevde resan för att jobba på planta-
gerna. när skeppet återkom till Sverige 
hade det med sig fyra afrikanska barn 
och det finns uppgift om att minst ett av 
barnen ska ha placerats på rikskansler 
axel Oxenstiernas eget gods. 

resan blev alltså en framgång, och med 
den i färskt minne bildades två år senare 
Svenska afrikakompaniet på initiativ 
av Louis De geer och andra adelsmän. 
kompaniet fick kungligt privilegium att 
bedriva just svensk slavhandel i afrika. 
Problemet var att Sverige saknade själv-
klara köpare i Västindien och amerika 
och det var svårt att slå sig in på andra 
länders marknader. Stornationerna inom 
slavhandeln brukade premiera sina egna 
plantager med sina egna slavskepp. De 
flesta svenska transporterna gick till den 
portugisiska sockerön San tomé, men 
även till Västindien. 

affärsidén var likadan som de andra 
europeiska stornationernas: triangeltrafik 
skulle gå mellan europa, afrika och 
Västindien. i europa lastade man hem-
maproducerade varor, i afrika bytte man 
varorna mot slavar, i Västindien sålde 
man människorna – de som överlevde 
resan – till sockerplantagerna och lastade 
skeppen med exotiska varor och reste 
tillbaka till europa igen. 

Hemma i Sverige smidde rikskansler 
erik Oxenstierna planer och ville 1654 
expandera och sälja slavar i det spanska 
amerika. istället slöts avtal med den 
nederländska kolonin Curacau i Västin-
dien, ett avtal som blev en kortvarig men 
lönsam affär.

några år senare byggde Sverige 
handelsstationen Carolusborg – i staden 
som idag heter Cabo Corso – i nuvarande 

ghana. Man utökade snart med flera 
handelsstationer längs den afrikanska 
kusten – men återigen, som med många 
svenska stormaktsambitioner, varade 
det inte för evigt. konkurrensen på den 
afrikanska slavmarknaden var hård, 
och Sverige såg sig besegrat av Danmark, 
Holland och Storbritannien där engels-
männen tvingade bort svenskarna från 
fortet och Svenska afrikakompaniet gick i 
konkurs. Det forna Carolusborg byggdes 
ut och blev till en av de större utskepp-
ningshamnarna för slavar.

Det svenska slavjärnet  
Här slutade slavskeppen åka över havet 
under svenskt flagg och skulle inte göra 
det förrän över hundra år senare. Men 
Sverige fortsatte göra ekonomisk vinst på 
människohandeln som gjorde europa 
rikt, mycket tack vare tillgången på och 
exporten av järn, som behövdes till allt 
från slavbojor och vapen till skeppsbyg-
gen. Den största aktören, Storbritannien, 
var helt beroende av det svenska järnet 
och under 1700-talet var Sverige den 
främsta exportören i världen – omkring 
åttio procent av Sveriges utrikeshandel 
stod järnet för. 

när Vetenskapsakademins president 
Bengt Qwist sommaren 1776 höll ett an-
förande om sin resa till england menade 
han att allt ”voyage-järn” som exporte-
rades till england användes till ”slafvars 
uppköpande”. enligt uppgift har 
varken förr eller senare någon 
industriexport gått så bra. Voyage-
järnet specialtillverkades vid de 
svenska bruken i Bergslagen efter tydliga 
signaler och instruktioner från de 
europeiska slavhandlarna. 

Produktionen i Bergslagen var 
anpassad till de tider på året då 

järnet snabbt kunde nå marknaden och 
slavskeppen i Bristol – den sydvästeng-
elska staden var den ledande brittiska 
slavhamnen i början av 1700-talet. Sverige 
hade alltså indirekt en stor del i hundra-
tusentals afrikaners resor över havet och 
var en viktig kugge i den gemensamma 

europeiska slavhandelsekonomin. 
Även koppar, trävaror, 

tjära och beck ex-

10

En bild från 
1773 visar 
hur en män-
niska piskas 
av sin ägare

Människor 
behandlades 
som ägodelar, 
vilket betydde 
att slavägare 
inte drog sig 
för att bränn-
märka dem

De som trots 
allt rymde 
riskerade att 
straffas hårt; 
bilden visar 
hur portugi-
serna piskade 
infångade 
rymlingar

Sätten för att 
hindra flykt 
var många. 
Den här 
bilden visar 
ett av dem. 
Bredvid visas 
en man som 
bestraffats 
för rymning 
genom att få 
benet avkapat
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porterades flitigt till slavhandelsindustrin. 
trä exporterades i särskilt stor utsträck-
ning för tillverkningen av träkol som i sin 
tur användes i tillverkningen av slavbojor 
och kedjor.

Det finns många berättelser från slavar, 
slavhandlare, skeppskaptener och sjömän, 
vilket gör det möjligt att måla upp ett 
typiskt scenario: alldeles för många 
människor är packade i ett lastrum, 
fastkedjade. De har tagits från sina hem. 
Det är olidligt varmt och det är dåligt 
med luft. Utrymmet är fyllt med galla, 

blod och andra exkrementer. Döda och 
döende av skador och sjuk-
domar fyller det mörka 
rummet. De andra 
tvingas se på och 

höra skriken. Det är rutin med våldtäkter 
på kvinnor och barn. De som inte följer 
minsta order blir brutalt misshandlade 
eller kastas till hajarna i havet. Det är svårt 
att fastställa hur många som aldrig kom 
fram till plantagerna i amerika. Vissa 
källor säger att en av fem dog under de 
vidriga förhållandena på slavskeppen.

Sveriges resor i den transatlantiska slav-
handeln är få till antalet, sett till att under 
de 350 år handeln med cirka 12 miljoner 
människor förekom, stod Sverige totalt 
för omkring 50 transporter. Storbritan-

nien, som skeppade flest människor, stod 
för runt 11 000 transporter över atlanten. 
Det brukar ofta framhållas när svensk 
slavhandel kommer på tal, som ett sorts 
argument för att det inte är viktig histo-
rieskrivning, men trots att den svenska 
slavhandeln var relativt liten bidrog den 
till att tusentals människor behandlades 
som djur, torterades och miste sina liv.

Köpet av S:t Barthélemy  
1784 var den svenske kung gustaf iii i 
Paris där han inledde förhandlingar med 
fransmännen för att få köpa en av deras 
öar. Han hade siktet inställt på tobago, 
Dominica och grenada, men fransmän-
nen gav istället den svenske kungen den 
ganska betydelselösa S:t Barthélemy 
– mot franska handelsrättigheter i göte-
borg. Man hade stora förväntningar, men 
inte mycket kunskap om det nu svenska 
territoriet. 

enligt en beskrivning av den svenska 
generalkonsulen i den franska staden 
L’Orient, Simon Bérard, som var expert 
på S:t Barthélemy, fanns det en viss 
framtid inom slavhandel. På ett första 
möte med kung gustaf iii i augusti 1784 
beskriver han i detalj hur ön borde göras 
till en neutral handelskoloni, en frihamn. 
Om man skulle satsa enbart på bomull 
och salt skulle det ge ett magert resultat 
– ön beskrevs som karg, liten och med 
en liten befolkning, men den var perfekt 
belägen mellan den afrikanska slavkus-
ten i väster och Västindien i öster. Den 
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“Alldeles för många människor är packade i ett lastrum, fastkedjade. 
De har tagits från sina hem.”

Bild från 1795. 
Afrikaner har 
tagits som 
slavar och 
drivs nu till 
slavskeppen

Slaveriet i Sverige
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12

neutrala hamnen kunde också profitera 
på förhållandena under krigstiden mellan 
england och Frankrike. 

i början av december 1784 seglade så 
skeppet Sprengtporten iväg från göte-
borg mot den nya kolonin. efter vissa 
strapatser anlände det till ön den 6 mars 
1785. resenärerna var inte imponerade av 
synen. Ön saknade dricksvatten, den var 
mindre än gotska sandön och den lilla 
befolkningen var fattig. ”Marken är min-
dre bördig, med snårskog öfwer allt be-
vuxen, ojämn, backig och bergfull” skrev 
skeppsprästen Sven Dahlman. De svartas 
”tillstånd är mildare på S:t Barthélemy än 
på de andre öar. De hafwa ej så grymma 
husbönder; de får mat och kläder”. Om 
det var sant skulle det snart ändras. 
”Hvarje slag smäller som et pistolskott 

och stora skin- samt köttstycken följa ofta 
med” skrev den svenske botanikern Bengt 
anders euphrasén tre år senare om hur 
öns slavar kunde bestraffas. 

kommendanten på ön, Salomon Mau-
ritz von rajalin, började här ett intensivt 
uppbyggnadsarbete, och ön började be-

folkas i allt större grad. grunden till detta 
var frihandeln och köpmän som kom 
från intilliggande öar. enligt en uppgift 
från 1785 var mängden ”fria” invånare 
542 och antalet slavar 408. några år senare 
var invånarantalet uppe i 1 661 personer, 
främst på grund av slavhandeln. Von 
rajalin försökte göra platsen han själv 
beskrev som ”öde och ouppodlad” till en 
fungerande stad, och till det behövde han 
arbetskraft. Varje vecka skrev han ner hur 
många svarta slavar som arbetade med 
uppförandet av staden gustavia. enligt 
en förteckning från april 1785 och året ut 
rekvirerades sju till tretton svarta slavar 
från öns vita befolkning varje vecka. Von 
rajalin krävde att slavarna ställdes till för-
fogande, annars skulle repressalier vänta. 
i början av 1800-talet bodde det runt 6 

000 personer på ön,  och huvudstaden 
gustavia var nu den sjätte största staden 
i riket Sverige. inkomsterna flödade in, 
speciellt för svenska handelsskepp. 

Von rajalin föreslog att man skulle 
hämta slavar från afrika genom att skicka 
dit ett skepp för att kunna odla upp en del 

av marken på ön. Men kungen tackade 
nej. gustaf iii skriver själv i ett brev från 
september 1785 att ”Wi finner sådana 
svårigheter wid detta förslag möta, att 
werkställigheten däraf för det inneva-
rande icke kan äga rum” men kungen 
är i tanken positiv till förslaget och vill 
vänta på det rätta tillfället att ”deltaga uti 
negerhandeln, såsom en nödig omstän-
dighet till öns upodling och plantationens 
utwidgande”. 

För att kontrollera öns mörkhyade be-
folkning infördes speciell lagstiftning där 
slavarna skulle piskas om de exempelvis 
skulle dansa utan tillstånd. Lagen gav 
också ägare fri rätt att piska sina slavar, fast 
med ett maxantal på 29 rapp. Även öns 
fria mörkhyade befolkning hade särskilda 
lagar. Det krävdes inte mycket för att de 
skulle dömas till slaveri och säljas på auk-
tion. i öns lokaltidning, The Report of St 
Bartholomew, finns det många annonser 
där förrymda slavar eftersöks.

Västindiska kompaniet  
när Västindiska kompaniet bildades 
1786 fick det monopol på handeln från 
ön. kompaniet  var ett privat aktieföretag 
bildat av förmögna män med gustaf iii 
som största ägare med sina 10 procent. 
enligt privilegiebrevet fick kompaniet 
frihet att ”drifwa slavhandeln på angola 
och africanska kusten, der det tillåtit är, 
samt at af andra nationer låta befrakta 
compagniets skepp på hwilken Werdsdel 
som helst, enär Compagniets sådant för-
månligt finner”. Deras främsta uppgift var 
alltså att bedriva handel med S:t Barthé-
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lemy, och slavhandel 
mellan Västafrika och 
Västindien.

i S:t Barthélemys 
tulltaxa för inkom-
mande varor den 12 
mars 1790 kan man 
läsa att ”Fri handel 
och införsel af 
svarta slafvar eller 
så kallade nya negrer 
från africa förunnas 
alla nationer utan at år lägga 
någon afgift vid utlossandet”, det gällde 
fram till 1804. Däremot krävdes en avgift 
vid exporten av samma ”handelsvara”. i 
tulltaxan för exporten gav svenska han-
delsmän betydligt fördelaktigare villkor 
än andra – många svenskar kunde på så 
sätt göra goda slavaffärer.

några år tidigare, 1887, planerade Väst-
indiska kompaniet att göra en expedition 
till guineakusten. Planerna raserades då 
gustaf iii gick i krig med ärkefienden 
ryssland och samtidigt fick Danmark 
mot sig. en laddning musköter som 
var avsedda för expeditionen skickades 
istället till S:t Barthélemy där de togs om 
hand av röhl & Hansen – kompaniets 
företrädare på ön – som i sin tur ville ta 
över planerna på expeditionen. tanken 
var att en brigg skulle gå i skytteltrafik 
mellan afrika och S:t Barthélemy med 
slavar, rom, tobak och andra ”produkter”. 
Men projektet drog ut på tiden. när 
gustaf iii mördades på operan 1792 och 
den minderårige gustaf iV adolf var 
den största aktieägaren i kompaniet, ville 
man inte längre handla på en så osäker 
marknad som den med slavar. 

Det hindrade förvisso inte Lars 
reimers P:son, en av direktörerna och de 
adelsmän som investerat i Västindiska 
kompaniet, att själva bedriva slavhandel. 
Han gav röhl & Hansen i uppdrag att 
sälja hans personliga slavar i en slavbod i 
gustavia med stor framgång. Uppgifter 
på att fler svenskar bedrev liknande 
affärsverksamhet finns. enligt författaren 

ingegerd Hildebrand var man ”på fal-
lande mån om att dölja detta förhållande 
för eftervärlden, och vi ha den tämligen 
frispråkige norderling att tacka för att den 
saken kan avslöjas” och syftar på Johan 
norderling, som noterade sina upplevel-
ser under 1787 till 1797 och senare blev 
guvernör på ön. 

Kritik mot slaveriet  
Det fanns dock kritik mot slaveriet 
även under 1700-talet. kunskapen om 
vad som skedde på skeppen och i den 
transatlantiska slavhandeln var ändå stor. 
Flera böcker gavs ut i svensk översättning 
och tidningar publicerade artiklar om 
övergreppen. Bland exemplen står det 
att läsa i tidningen Dagligt Allehanda att 
”Det är en skam för den upplysta werlden, 
at slafhandel ännu drifwes äfwen utaf de 
folkslag, hwilka bekänna sig till Christen-
domen.”

när kung gustaf iii kontaktades av den 
engelska antislavrörelsen 1788 svarade 
han att han ”aldrig hört talas om, att 
någon köpman från hans land tagit del” i 
slavhandeln. Han fortsatte med att lova att 
även i framtiden skulle svenska köpmän 
”hålla sig obefläckade därav.”

när england sedermera avskaffade 

slaveriet officiellt 1807 och rörelsen var 
stark i både Portugal och amerika var den 
officiella svenska hållningen att inte bry 
sig. Men slavhandel pågick fortfarande i 
gustavia och expeditioner genomfördes 
dessutom. 

england försökte pressa andra länder 
att sluta med människohandeln. 1813 
signerades ett avtal med Sverige och en 
rad andra länder där slaveriet förkastades. 
Den officiella slavtrafiken på S:t Barthé-
lemy drogs ner – för att utrusta slavfartyg 
strax utanför ön, som blev ett populärt 
illegalt tillhåll för omlastning. Britterna 
fortsatte jaga svenska slavskepp runt S:t 
Barthélemy ända in på 1830-talet och 
på 1840-talet hade vanligt folk i Sverige 
börjat uppmärksamma slaveriet på ön. 
Slaveriet på St Barthélemy avskaffades 
officiellt 1847.  

MER INFORMATION

BÖCKER
E Slaveri: 1800 till nutid av Dick Harrison 
(Historiska Media, 2010)
E Slaveri: 1500-1800 av Dick Harrison 
(Historiska Media, 2007)
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