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Slave trade and slavery in 19
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 century Swedish newspapers 

A study of how slave trade and slavery were depicted in three Swedish daily newspapers 

between 1840 and 1860  

 

Abstract 
 

The transatlantic slave trade started in the 17
th

 century and lasted for more than two 

hundred years, and many nations across the world abolished the slave trade during the 

19
th

 century. As slavery became a rather controversial topic, it led to hectic debates 

about the moral aspects of buying and selling human beings. During the 19
th

 century in 

North America, newspapers were used to influence people and make them aware of the 

contemporary slave trade. Ideas and thoughts about the slave trade were conveyed to the 

public through newspapers, which became important and widely used media 

phenomena. Newspapers have always been used to convey different kinds of 

information, and as slavery was a much-disputed topic, the newspapers frequently wrote 

about it. This study aims to give an analysis of how three 18
th

 century Swedish 

newspapers – Folkets röst, Jönköpingsbladet and Post- och inrikes tidningar – depicted 

the slave trade and slavery in general, between 1840 and 1860. In each newspaper, 15 

news articles were analysed. The results show that the numbers of news articles where 

slavery was depicted in a negative context in Folkets röst and Post- och inrikes 

tidningar, the results were approximately the same. As for Jönköpingsbladet, slavery 

was depicted in primarily neutral contexts. Neither of the newspapers depicted slavery 

positively.  
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1 Inledning 

Slavhandel och slaveri har förekommit i olika länder runtom  i världen sedan långt 

tillbaka i tiden, och Afrika var under en period den del i världen som låg i centrum för 

just det här. Handeln med slavar tog sig i uttryck på olika sätt, och de mest komplexa 

och utvecklade samhällena i Afrika bedrev lukrativ handel, och det var allmänt 

accepterat i de olika regionerna att handla med slavar, vilket då oftast rörde sig om 

krigsfångar och kriminella.
1
 Även arabiska köpmän organiserade slavhandel vilken 

pågick under flera sekel från cirka 600-talet till 1800-talet, vilket betyder att handeln 

med människor hade pågått under en relativt lång period innan européerna påbörjade 

den transatlantiska slavhandeln med afrikanska slavar. 

 

Den transatlantiska slavhandeln, som var en köp- och säljverksamhet mellan länder 

runtom Atlanten tog fart under 1700-talet och innebar att afrikanska slavar motvilligt 

skeppades till olika delar av världen, för att i olika sammanhang säljas och köpas. Trots 

att slaveri och handel med människor har ägt rum på andra platser och i andra 

tidsepokrar, så är det den systematiska transatlantiska slavhandeln som fått störst 

uppmärksamhet och utrymme i historien. Eftersom många nationer i Europa, däribland 

Sverige, bedrev den avskyvärda men också mycket lukrativa människohandeln så 

skapade det givetvis utrymme för ihärdiga diskussioner på många håll världen över. 

 

I flera nationer röstades förbud mot slavhandeln igenom vid olika tillfällen under 1800-

talet. Slavhandeln kom att bli ett oerhört kontroversiellt ämne vilket gav upphov till 

debatter kring de moraliska aspekterna, och huruvida det var etisk försvarbart att sälja 

och köpa människor. I och med att idéer om  den enskilda människans frihet fick stor 

spridning under 1700 och 1800-talet, så kom det att få många att se annorlunda på 

slaveri.
2
 Dessa tankar förmedlades till allmänheten på olika sätt via bland annat 

tidningar, som kom att bli ett betydelsefullt mediefenomen och inte bara i Sverige. 

Amerika kom i stor utsträckning att utnyttja tidningar till att sprida vetskap om hur de 

svarta behandlades i slavstaterna då det visade sig att de kunde nå ut till, och påverka 

folket genom det som publicerades i tidningar. Denna förmedling av nyheter gällande 

slaverifrågan skedde runtom i världen och även i Sverige, då det var ett sätt för folket att 

få veta vilka diskussioner som fördes kring slavhandeln både i och utanför Sverige.  

                                                 
1
 Rediker 2008: 74-75. 

2
 Harrison 2008: 39ff. 
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Det fanns under 1800-talet ett flertal olika dags- och veckotidningar i Sverige med 

relativt stora upplagor. Tidningar hade också olika politiska ståndpunkter då 

liberalistiska, socialistiska och konservativa ideologier hade fått fäste bland folket 

runtom i landet. De hade med andra ord skilda åsikter på många olika områden, vilket 

tar oss till syftet och hypotesen med uppsatsen. I och med att socialister, liberalister och 

konservativa har olika ekonomiska och politiska perspektiv så speglas det troligen också  

på olika sätt i deras nyhetsartiklar. Eftersom de tre tidningarna i analysen skiljer sig 

ideologiskt, så är hypotesen att deras åsikter om fri handel, och i synnerhet slavhandel 

och slaveri, ser olika ut  och att det framställs på olika sätt i de olika tidningarna, då det 

finns stora skillnader sett till deras ideologiska värderingar. Tanken är alltså att den 

socialistiska inställningen till fri handel och ekonomisk jämlikhet, färgar deras sätt att 

skriva om slavhandeln och slaveri i tidningarna, likaså den liberalitiska och 

konservativa tidningen. Dock behöver det inte betyda att slavhandeln skulle framställas 

positivt i någon av tidningarna, men bara att tidningarna skiljer sig  och är mer eller 

mindre negativa, neutrala eller positivt inställda till slaveriet i nyhetsartiklarna. 

Eftersom den transatlantiska slavhandeln, som tidigare nämnt, var ett kontroversiellt 

ämne så skrevs det frekvent om det och allmänt om dess påverkan på samhället i 

dagstidningarna för att väcka allmänhetens uppmärksamhet.  

  

2 Bakgrund och teori 

2.1 Slaveri 

I de flesta mer komplexa samhällen fram till 1400-talets slut, så hade slavar en 

betydelsefull del i grundandet och utvecklandet av samhällena i Europa. Det handlade 

då ofta om hushållsarbete, men beroende på tid och plats så utförde slavar många olika 

typer av arbeten.
3
 I de flesta fall blev slavar i stort sett i alla samhällen behandlade som 

utomstående människor som saknade rötter och familjeband, och med tanke på att de, 

mot sin vilja, arbetade för sina ägare så kunde de enkelt bli förflyttade och ansågs vara 

smidig mobil arbetskraft. I Europa kring 1400-talets början och slut så var det ofta så att 

slavarnas arbete inte skiljde sig speciellt mycket från böndernas vardagliga 

sysselsättning, eftersom många bönder själva var knuta till sin mark och ofta arbetade 

                                                 
3
 Klein 2010: 1. 
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under begränsade former. Det som skiljde slavarna från de övriga, var just deras 

avsaknad av familjeband och begränsade rättigheter.
4
  

 

Även om slaveri var en viktig del i de flesta komplexa samhällena, så var det 

produktionsinriktade systematiserade slavarbetet relativt sällsynt i Europa före år 1400, 

men tankesättet att utnyttja slavar och sätta dem i tvångsarbete förekommer dock flera 

tusen år tidigare, och användes då i mycket större utsträckning. Det vill säga, redan 

under romarrikets begynnelse ansågs slavar vara en av de viktigaste delarna i 

jordbruksarbetet och produktionen. Även om slaveri förekom i andra utvecklade 

samhällen före romarrikets uppkomst, så är många historiker enade om att det faktum 

att romarna systematiskt samlade slavar i syfte att skapa en framgångsrik ekonomi har 

sitt ursprung i just romarriket.
5
 Följaktligen går det att konstatera att slavar på olika sätt 

har använts och utnyttjats sedan långt tillbaka i historien på olika platser i världen, och 

många länder i Afrika är bland de länder i världen som blivit mest drabbade och som 

blivit offer för århundraden av systematiskt slaveri och slavhandel.  

 

2.2 Slavhandeln förbjuds 

Den transatlantiska slavhandeln pågick under flera hundra års tid, och det kom tillslut 

till en gräns då folk på riktigt började inse det hemska och avskyvärda med att sälja och 

köpa människor som om de vore varor. I kampen mot slavhandeln började 

abolitionisterna få fotfäste runtom i Europa under 1700-talet, främst i Storbritannien. 

Till en början var de ganska få, men allteftersom de började synas och höras mer, så 

spreds deras idéer och tankar bland Europas intellektuella.
6
 Filosofer som Montesquieu, 

och andra personligheter som den brittiske ekonomen Adam Smith var tydliga med sina 

åsikter och fördömde slavhandeln. Inom västerländsk litteratur under 1700-talet dök det 

upp slavkritiska texter av olika slag, vilket gjorde att den negativa attityden mot slaveri 

fick genomslag på många håll. 

 

Abolitionisterna var en grupp människor med olika idémässiga bakgrunder, och som av 

olika anledningar valt att sätta sig emot slaveriet. Bland annat fanns det folk som ansåg 

att slaveri överträdde kristendomens grundprinciper, som då gjorde det till en religiös 

                                                 
4
 Klein 2010: 1. 

5
 Klein 2010: 2. 

6
 Harrison 2008: 25ff. 
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angelägenhet. Likaså tänkare som var fokuserade på mänskliga rättigheter och rätten till 

att få ha kontroll över sin egen kropp, samt även människor som ansåg att slaveriet 

borde avskaffas på grund av dess olönsamhet.
7
 Abolitioniströrelsen var från början 

främst en brittisk organisation, men under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal växte det 

fram liknande grupper på andra håll i världen. ”Sällskapet de svartas vänner” var en 

fransk grupp som bildades 1788, likaså i USA, Danmark och Nederländerna kom 

abolitioniströrelser att växa fram. Abolistionisterna var aktiva på olika sätt, de spred 

antislaverisymboler, höll rättegångsaktioner och föreläsningsturnéer, och genomförde 

även en stor publiceringsverksamhet där de fokuserade på att sprida små lättlästa och 

slagkraftiga budskap. Följaktligen fanns det en vilja att förbjuda slavhandeln, och även 

en rad olika orsaker till varför det skulle förbjudas, och i många av de stora 

slavhandelsnationerna under runtom i världen blev förbudet under 1800-talet också ett 

faktum.
8
  

 

Efter en långdragen kamp om slavhandelsfrågan så kom det brittiska parlamentet i 

början av 1807 att genomföra det så kallade ”Abolition Act”, vilket innebar att varje 

köp, försäljning, byte eller överföring av slavar” förbjöds.
9
 Lagen fick effekt direkt och 

den brittiska hamnen stängde helt för inkommande och utgående slavskepp. Trots att 

storbritannien var det land som fick störts uppmärksamhet i och med avskaffandet, så 

var Danmark det land som först gjorde slavhandel till en olaglig handling år 1803. I 

Frankrike, efter Napoleons fall, genomfördes återigen ett förbud mot slavhandel i de 

egna kolonierna år 1819 som kom att bli permanent, men det dröjde till 1848 då 

slaveriet avskaffades i hela imperiet. Många kolonier dit Frankrike transporterat slavar 

till och från fick viss ersättning av regeringen efter att lagen trätt i kraft. Många 

slavägare livnärde sig på att sälja och köpa slavar, och fick därmed viss ekonomisk 

kompensation som hjälp.  

 

Med Storbritannien och Frankrike som stora slavnationer i Europa så följde en tredje – 

Nederländerna – efter och införde ett totalförbud år 1863. Nederländerna var en relativt 

framgångsrik nation när det gällde slavhandel, och enligt bevarade dokument framgår 

det att deras största koloni var Surinam i Centralamerika, med cirka 34 000 slavar.
10

 

                                                 
7
 Harrison 2008: 25-27. 

8
 Harrison 2008: 25ff. 

9
 Harrison 2008: 33f. 

10
 Harrison 2008: 40. 



  
 

5 

 

Under samma tidsperiod som det blev förbjudet att köpa och sälja slavar i 

Nederländerna, så utkämpades det amerikanska inbördeskriget på andra sidan Atlanten. 

Den centrala frågan i konflikten var slaveri, och huruvida det skulle vara tillåtet eller 

inte att äga slavar. År 1865 segrade Nordstaterna och slaveriet avskaffades. I och med 

att lagen trädde i kraft så hade inte längre slavägarna någon politisk makt och de fria 

slavarna fick medborgerliga rättigheter. Det var visserligen så att slavarna levde kvar i 

förtryck under en lång period efter att lagen trätt i kraft, det vill säga, att de i stor 

utsträckning fortfarande inte kunde utnyttja sina medborgerliga rättigheter.   

 

I Sydamerika fick de abolitionistiska tankarna också fäste. Kolonialmakterna hade 

hamnat i en öppen revolt redan under tidigt 1800-tal i stora delar av Latinamerika, vilket 

till slut ledde till att samtliga nationer som tillhörde både Portugal och Spanien, förutom 

Cuba och Puerto Rico, bröt sig loss och blev självständiga. Juntor och andra 

ledningsgrupper tog över styret i de länder som brutit sig loss, och de var snabba med 

att avskaffa slaveriet. Trots att de nationer som bildats var vana vid det ekonomiska 

system som dominerat i landet under flera sekel, så dröjde det i de flesta länder inte 

länge förrän de införde ett förbud mot slavhandeln. I Chile skedde det 1811, och i andra 

latinamerikanska länder tog det längre tid – Bolivia 1831, Ecuador 1847, Colombia 

1851 och i Argentina dröjde det ända till 1853 innan slaveriet avskaffades.
11

 I Portugal 

och Spanien som bedrev slavhandel under en lång period kom de slutgiltiga förbuden 

mot slavhandel med många års mellanrum. Portugal var relativt tidiga och blev efter 

hårda påtryckningar av Storbritannien tvungna att sluta avtal om slaveriets upphörande 

år 1836, dock trotsade många östafrikanska portugisiska kolonisatörer förbudet och 

fortsatte handeln under ytterligare flera decennier. I Spanien blev abolitionisternas kamp 

mer långdragen, och utan hänsyn till avtalet om ett avskaffande som de tvingades 

underteckna år 1817, så fortsatte de i stor utsträckning med slavhandel i ytterligare 50 

år. År 1871 infördes ett slutgiltigt förbud mot slaveri och slavhandel i Spanien.  

 

2.3 Slavhandel och kapitalism 

Kapitalism är det ekonomiska synsätt som har följt med längst genom historien och upp 

till mitten på 1800-talet så hade det uppstått en marknad som sammankopplade många 

delar av världen där det skedde handel på olika sätt.
12

 Stora handelsbolag såsom de 

                                                 
11

 Harrison 2008: 41. 
12

 Bowles 2012: 3ff. 
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brittiska och holländska ostindiska kompanierna hade stora ekonomiska framgångar 

framförallt i Afrika och Amerika. Under revolutionsåren runt 1848 gjorde arbetare på 

många håll i världen uppror mot de arbetsförhållanden som då rådde, och trots den 

tumult som uppstod så överlevde kapitalismen och expanderade vidare. I spetsen fanns 

Storbritannien som år 1850 och framåt hade en fjärdedel av alla importer och exporter 

av varor på världsmarknaden. 

 

Under mitten av 1800-talet kom kapitalismens utvidgande att hamna i en ekomonisk 

kris som spred sig bland de kapitalistiska staterna som var på uppgång, och som svar på 

det sökte sig många kapitalister utomlands där det fanns gott om lukrativa möjligheter.
13

 

De kapitalistiska européerna vände främst blickarna mot Afrika där import och export 

av slavar kom att bli en av de största handelsvarorna och där kolonialismen slutligen 

gjorde att 90 % av den afrikanska kontinenten var under europeiskt styre. Tidningarna i 

undersökningen har olika politiska ståndpunkter och därmed också olika inställning till 

kapitalism.  

 

2.4 Socialism 

Socialismen fick sitt genombrott under 1800-talet och det handlade då om att kollektivet 

och gruppen ansågs viktiga för att lösa ekonomiska och politiska problem.
14

 Ideologin 

växte fram i Storbritannien och kom senare att spridas till andra länder i Europa, såsom 

Tyskland och Frankrike. Fokus låg på arbetarnas intressen och på småfolkets rättigheter 

till ett bra liv utan arbetslöshet. Inom socialismen finns det olika tankar kring 

kapitalism, och socialister motsätter sig det ekonomiska synsättet, och att rika 

investerare tjänar stora summor pengar på den fattiga majoriteten i samhället.
15

 Det här 

går att koppla till slavhandeln på så sätt att det var en oerhört lukrativ verksamhet för 

kapitalister samtidigt som de var på de afrikanska slavarnas bekostnad.  I många 

avseenden ses kapitalism som socialisternas motpol, vilket gör att det finns olika synsätt 

när det gäller handelsmöjligheter och rikedomar. En grundtanke inom socialismen är 

jämlikhet, och att det ska vara så jämlikt som möjligt mellan enskilda individer och 

samhällsgrupper.
16

 Jämlikhetsidén var ett tidigt påfund och förekom bland de allra 

tidigaste socialisterna. Skillnaden går att illustrera genom att göra en jämförelse med 

                                                 
13

 Bowles 2012: 9ff. 
14

 NE.se, socialism: http://www.ne.se/lang/socialism (2014-04-29). 
15

 Wingborg 2001: 15-17. 
16

 Wingborg 2001: 65. 

http://www.ne.se/lang/socialism
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dåtidens konservativa som förespråkade förbättrade villkor för fattiga, men inte 

nödvändigtvis genom att de rika förlorar en del av sina rikedomar, och med socialisterna 

som ville uppnå jämlikhet mellan alla medborgare, både rika och fattiga.
17

  

 

2.5 Liberalism 

Liberalism var en politisk idériktning som grundade sig i mänskliga rättigheter, det vill 

säga, rätten till liv, frihet, egendom och att rätten att kunna sätta sig mot förtryck.
18

 

Genom att studera liberalism så går det att se kopplingar mellan liberalism och 

kaptalism, då fri handel och möjligheten för den enskilda individen att bestämma över 

sina egendomar var, och fortfarande är viktiga delar i båda tankesätten. Friheten att 

individuellt få investera, producera och använda sina pengar är viktigt för en kapitalist, 

och likaså för en liberalist som då får använda sina pengar så länge alla andra får göra 

likadant. Liberalism och kaptalism går inte hand i hand i alla avseenden då det finns 

olika inriktningar, däribland socialliberalism som är för kapitalism på enbart vissa 

områden.
19

 Gällande människosynen inom liberalismen så är jämlikhetsbegreppet 

viktigt. Begreppet innebär enligt den liberala filosofen Ronald Dworkin att alla 

individer ska behandlas med samma  respekt och hänsyn, och att alla bör sträva efter att 

betrakta människor som jämlika, samtidigt som de är olika.
20

  

 

2.6 Konservatism 

Konservatism står för att samhället gradvis ska förändras och att utvecklingen ska gå 

steg för steg. Tanken ligger i att samhället succesivt förändras utifrån den historiska 

erfarenheten.
21

 Det är staten som är den överordnade makten i samhället och som ser till 

att folket och gruppens intressen tillgodoses. Under 1800-talet agerade konservatismen 

motståndskraftigt och var starkt kritiska till liberalismens idéer om fri handel. 

Konservatismen står för en politisk jämlikhet och att alla är lika inför lagen, men från en 

början så utgick dock människosynen inom konservatismen från olikhet och att 

människors intelligens och omdömesförmåga måste ifrågasättas. Alltså, det handlar om 

i vilken utsträckning människors olikhet påverkar samhället i stort, och huruvida det ska 

accepteras eller inte ur en social och politisk synvinkel. Gällande synen på kapital så är 

                                                 
17

 Wingborg 2001: 66. 
18

 Larsson 2006: 27. 
19

 NE.se, liberalism: http://www.ne.se/lang/liberalism (2014-04-29). 
20

 Larsson 2006: 32. 
21

 Larsson 2006: 41. 

http://www.ne.se/lang/liberalism
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det inom den konservativa ideologin viktigt att människors inkomster baseras på deras 

prestationsförmåga, och konservativa är emot en socialpolitik som nyttjas i rent 

utjämnande syfte.  De är till stora delar emot ett samhälle där den ekonomiska 

marknaden regeleras och styrs politiskt, och genom att låta människors ”naturliga 

ojämlikhet” visa sig, så tar vissa mer plats vilket sedan leder till ekonomisk tillväxt.
22

  

 

Som med alla ideologier är det viktigt att vara medveten om dess förändringar över tid. 

De värderingar som uppstod inom en viss ideologi hundra år tillbaka i tiden stämmer 

inte alltid med hur det ser ut idag.  Men då de olika tankesätten fortfarande innehar sina 

grundläggande värderingar i många avseenden så blir det också utgångspunkten i 

studien. 

 

2.7 Urval av nyheter 

Kommunikation som fenomen är aldrig neutralt. Det vill säga, varje gång det sker 

någon form av kommunikativt utbyte så sker samtidigt ett medvetet val av fakta. Det 

handlar alltså om att det som förmedlas har olika perspektiv beroende på vem 

förmedlaren är. Kommunikativa processer existerar överallt och inte minst inom 

samhälle och politik, där det har stor betydelse för hur ett samhälle skapas och 

utvecklas. Medier är del i de kommunikativa processer som finns och enligt 

Strömbäck
23

 finns det en intim koppling mellan samhälle, politik och kommunikation. 

Han illustrerar det genom att ställa sig frågan om det inte fanns några medier, hur 

mycket skulle man då veta om vad som händer och sker i samhället?  

 

Den moderna dagspressen sträcker sig tillbaka till 1800-talet, men periodiskt utgivna 

tidningar har funnits i Sverige sedan mitten på 1600-talet, och har sedan dess och fram 

till idag fungerat som publikationer med avsikten att sprida nyheter av olika slag till 

allmänheten.
24

 Medierna är nödvändiga för medborgarna i ett samhälle då 

informationen de får, via exempelvis tidningar om saker som sker, påverkar dem på 

olika sätt. Det är alltså viktigt att människor på olika sätt får förmedla sina åsikter om 

viktiga händelser, eller att de får reda på effekterna av exempelvis politiska beslut.
25

  

 

                                                 
22

 Larsson 2006: 46. 
23

 Strömbäck 2009: 29. 
24

 NE, 2014 
25
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De nyheter som väljs ut och publiceras i tidningarna grundas  i det som är intressant för 

allmänheten.
26

 Det vill säga, nyheter som nyhetspublicerarna anser vara nyttigt och 

givande för folket att veta om. Tidningarna gör nyhetsvärderingar där vissa nyheter 

anses viktigare att förmedla än andra. Det är viktigt att läsaren kan identifiera sig med 

vad som står i en nyhetsartikel.
27

 Exempelvis, en läsare med vissa politiska åsikter 

vänder sig till en tidning som har liknande politiska ståndpunkter. Det är även så att om 

en händelse involverar element av våld så är möjligheterna större att det blir en 

publicerad nyhet. Det gäller även nyheter som handlar om politik och ekonomi och om 

det på något sätt är en negativ nyhet.
28

  

 

Under 1800-talet hände en hel del på mediefronten, och det kom att bli ett århundrade 

då massmedierna tog stor plats i samhället. 

 

Trots att talet om konvergens och multimedier ofta framställer vår egen tid som särpräglad 

och unik, är tillkomsten av nya medier och kommunikationsformer ett universellt historiskt 

fenomen. 1800-talet ägde i det avseendet sin egen dramatik. Det är det sekel då fotografiet 

erövrade världen och telegrafin sammanband snart sagt varenda medelstor stad. [...] det 

ökade informationsbytet över gränserna inledde en ny fas i den så kallade globaliseringen, 

och många medier blev på allvar massmedier. För tidningspressens del inleds 1800-talet 

med modernt genombrott och avslutas med industrialisering och proffesionalisering. 

Perioden 1830 till 1897 rubriceras i ett översiktsverk rent av som ”Åren då allting hände”.
29

  

 

Media är inget modernt påfund, och redan under 1600-talet då postväsendet infördes, 

fram till idag så talar vi om en kommunikationsrevolution. 

 

2.8 Tidningarnas roll i slaverifrågan 

Som tidigare nämnt varierade det relativt mycket när ett införande av ett förbud mot 

slavhandeln skedde i länder runtom i världen. På många olika sätt så försökte också 

abolitionister att påverka medborgare och den sittande regeringen att få ett slut på 

slaveriet. Överallt pågick strider mellan de som såg fördelarna med att slaveriet, och 

likaså de som utifrån ett medmänskligt perspektiv ansåg  att det var fel på alla sätt. Inte 

minst i Amerika under 1800-talet så pågick en strid mellan abolitionister och slavägare, 

                                                 
26

 Strömbäck 2009: 167. 
27

 Petersson & Petterson 2007: 271. 
28

 Petersson & Petterson 2007: 272. 
29
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och där även tidningar som publicerades och spreds till allmänheten kom att bli ett 

verktyg för att bekämpa slaveriet och slavhandel. I Abolition and the Press: The Moral 

Struggle Against Slavery
30

 skriver Ford Risley om precis det här. Boken undersöker hur 

abolitionster använde sig av pressen och hur de arbetade för att få ett slut på slaveriet i 

de Amerikanska slavstaterna.  

 

I 1800-talets Amerika fanns det en rad olika tidningar som dagligen gavs ut till folket, 

och där de flesta tidningarna i landet antingen var på slavstaternas sida, eller helt enkelt 

höll sig neutrala i frågan
31

. Eftersom det inte fanns tidningar som protesterade mot 

slavhandeln och slaveriet, så bildades grupper för att ändra på det. De grupper av 

människor som startade tidningar vilka var öppet emot slaveriet påverkade slaverifrågan 

genom att erbjuda abolitionister landet över att förmedla nyheter genom deras tidningar. 

De publicerade bland annat skrifter från samhällen där slaveri var förbjudet och spred 

nyheter om hur svarta blev behandlade i de södra slavstaterna. De förmedlade nyheter 

från och med att tidningarna började publiceras cirka år1820, och fram till, och igenom 

hela det Amerikanska inbördeskriget (1861-1865) då slaveriet slutligen förbjöds. 

Risley
32

 menar att abolitionisterna hade möjlighet att använda tidningen som ett medel 

för att bekämpa slaveriet eftersom redaktörerna hade yttrandefrihet och kunde publicera 

mer eller mindre vad de ville att gemene man skulle få vetskap om. Dock hade tidningar 

långt innan det använts som verktyg för att påverka, då exempelvis politiska partier var 

aktiva med sina kampanjer för att locka röster.  Tidningar har således använts i Amerika 

i syfte att skapa förändringar i samhället, och den idén fanns även på andra håll i 

världen, såsom i Sverige.  

 

Det hände mycket på mediefronten under 1800-talet och tidningar kom att bli 

massmedier i samhället. Tidningen kom att bli ett högljutt fenomen och betydelsefullt 

på ett retoriskt plan, och politiska tidningar ansågs vara väsentliga medier, då de fick ett 

stort publikt genomslag.
33

 Givetvis användes tidningar i många länder världen över som 

ett sätt att göra allmänheten uppmärksamma på saker och ting som hände, och eftersom 

Amerika kom att bli en central plats för den transatlantiska slavhandeln och slaveriet 

under 1800-talet, så var det en sådan sak. Slaveriet runtom i världen skapade stort 

                                                 
30
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31
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32
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33
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utrymme för debatt och det blev någonting många ifrågasatte vilket också gjorde att 

många ville sätta ett stopp för det. Tidningar har alltså sedan länge haft ett varierat 

användningsområde för människor som vill förmedla information, och bland annat 

användes de för att beskriva hur slavhandeln gick till, hur slavar behandlades och vilka 

åsikter kring frågan som fanns. Det vill säga, de fanns de som var positivt inställda, de 

som undvek att hantera den kontroversiella frågan, samt de som öppet var emot 

slaveriet. Det här leder fram till syftet och frågeställningarna med studien.  

 

3 Syfte och frågeställningar 

Under 1800-talet kom den transatlantiska slavhandeln att förbjudas i många nationer 

världen över, däribland även Sverige. Eftersom de moraliska och etiska aspekterna av 

slavhandeln och slaveri kom att ifrågasättas i stor utsträckning under 1800-talet, så kom 

det även att bli uppmärksammat i svensk press. Syftet med studien är att undersöka hur 

tre svenska tidningar — Folkets röst, Jönköpingsbladet och Post- och inrikes tidningar 

— framställde slavhandeln och slaveri under mellan 1840-1860.  

 

 Hur beskrivs slavhandeln och slaveri i Folkets röst, Jönköpingsbladet och Post- 

och inrikes tidningar? 

 Är det en mestadels negativ, neutral eller positiv bild de förmedlar? 

 Finns det skillnader i hur slavhandeln och slaveri beskrivs i tidningarna sett till 

deras politiska ståndpunkt? 

4  Material 

4.1 De analyserade tidningarna 

De tidningar som analyseras i studien är Folkets röst, Jönköpingsbladet och Post- och 

inrikes tidningar. Alla tre tidningar var aktiva i Sverige undet 1800-talet, dock skiljer sig 

antalet år de var aktiva. Sture M Waller har gjort en sammanställning av svenska 

tidningar från 1800-talet i sin bok Den svenska pressens upplagor 1824-1872
34

 där 

utgivningsort och årtal för en mängd tidningar anges. Nedan följer en kort beskrivning 

av de tidningar som är del i analysen: 

 

                                                 
34
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Folkets röst - Gavs ut åren 1849-1861 och utgivningsort var Stockholm. Tidningen var 

en socialistisk, satirisk och radikal halvveckotidning och hade en upplaga på cirka 5000 

exemplar. Det var en kontroversiell tidning som höll en hård ton mot de liberala 

strömningarna och näringslivet i landet.
35

 Folkets röst var en tidningstyp som i hög grad 

var en politisk press och som ofta hamnade i konflikter med den liberala pressen om 

synen på kapitalism och dess expansion. Tidningen kom att bli kallad ”skandalblad” i 

folkmun, delvis på grund av sina angrepp på olika samhällsinstitutioner.
36

 

 

Jönköpingsbladet – Gavs ut åren 1843- 1872 och utgivningsort var Jönköping. 

Jönköping var under 1800-talet känt som liberalernas stad, och Jönköpingsbladet var 

också en liberal tidning.
37

 Tidningen var tydlig med sin politiska ståndpunkt och kom 

att bli ett framgångsrikt lokalblad. För många som tillhörde borgerlighetens 

vänsterflygel så blev Jönköpingsbladet ett sätt för dem att förmedla sina mest radikala 

åsikter inom liberalismen.
38

  

 

Post- och inrikes tidningar – Gavs ut åren 1821-1872 och utgivningsort var Stockholm. 

Tidningen var en framgångsrik konservativ dagstidning som kom ut sex dagar i veckan. 

Tidning var en sammanslagning av Stockholms Posttidningar och Inrikes tidningar 

vilka grundades under 16- och 17-talen.
39

 Tidningen kallades även för Sveriges Stats-

Tidning mellan år 1834-44, då den var politiskt regeringsorgan. Från början var Post- 

och inrikes tidningar en allmän nyhetstidning, men kom år 1920 att ändra karaktär och 

bli mer inriktad på ekonomi.
40

  

 

Tidningar som presenterats ovan är av olika karaktär och varierar även sett till 

utgivningsåren. På Kungliga Bibliotekets hemsida
41

 finns en mängd svenska 1800tals-

tidningar mikrofilmade och uppladdade i ett format som gör det enkelt att söka på 

specifika ord, och orientera sig bland tidningsupplagorna. Materialet som analyseras i 

uppsatsen varierar tidsmässigt, vilket är en begränsning och diskuteras vidare i 

metodavsnittet. På hemsidan står det även under vilken tidsperiod tidningarna finns att 

                                                 
35

 NE.se, Folkets röst:  http://www.ne.se/folkets-röst (2014-04-23). 
36

 Gustafsson, m. fl., 2001: 95, 98. 
37

 NE.se, Jönköpingsbladet: http://www.ne.se/jönköping (2014-04-23). 
38

 Gustafsson, m. fl., 2001: 26. 
39

 Gustafsson, m. fl., 2001:26, 36. 
40

 NE.se, Post- och inrikes tidningar: http://www.ne.se/lang/post-och-inrikes-tidningar (2014-04-23). 
41

 KB.se, digitalsierade svenska dagstidningar: 
http://magasin.kb.se/searchinterface/search_newspaper.jsp (2014-03-25). 
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tillgå, vilket framkommer i en tabell på sidan 14. Valet av tidningarna i den här studien 

baserar sig på att de har olika ideologiska ståndpunkter, och eftersom de har olika 

sociala och politiska perspektiv så saker och ting i samhället så ökar det chansen att det 

finns skillnader i det som skrivs i tidningarna. Vid det inledande sökandet på de valda 

sökorden i de olika tidningarna på Kungliga Bibliotekets sökmotor
42

, så visade det sig 

att Folkets Röst, Jönköpingsbladet, samt Post- och inrikes tidningar hade relativt 

mycket träffar, vilket också var grundande för urvalet av material till studien.  

 

5 Metod 

Metoden som använts för att analysera materialet i studien är en innehållsanalys med 

både kvantiativa och kvalitativa inslag då sökträffar i tidningar undersöktes, vilka sedan 

granskades i de olika sammanhang i tidningarna de befann sig i. Det finns olika former 

av innehållsanalyser, däribland förklarande, beskrivande och komparativa analyser. Det 

sistnämnda lämpar sig väl i den här studien då materialet utgörs av nyhetsartiklar från 

tre olika svenska tidningar, och eftersom syftet med studien är att finna likheter och 

skillnader i hur tidningarna presenterar de valda sökorden i de olika nyhetsartiklarna så 

är en jämförande metod att föredra. 

 

5.1 Innehållsanalys 

Att applicera en komparativ innehållsanalys på en studie kräver att man ser till 

metodens lämplighet i förhållande till undersökningens syfte. Det finns vissa begrepp 

som bör uppmärksammas gällande innehållsanalyser. Viktigt att tänka på är att den är 

objektiv och konsekvent.
43

 Att analysen är objektiv innebär att studien inte får påverkas 

genom att forskaren gör subjektiva bedömningar, och att den är konsekvent på så sätt att 

studiens tillvägagångssätt finns tydligt beskrivet och det inte godtyckligt avviker från 

sin ursprungliga idé. Två andra begrepp som också bör tillgodoses är kvantitet, vilket 

handlar om hur ofta vissa variabler i materialet förekommer, och manifest innehåll 

vilket innebär att materialet ska vara observerbart och att analysen håller sig till det 

material som valts ut för undersökning.
44

 

 

                                                 
42
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43
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44
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5.2 Kodschema 

Efter att materialet valts ut för undersökning, så måste olika variabler arbetas fram. 

Först och främst är det viktigt att läsa igenom materialet flertalet gånger för att skapa sig 

en sammanhängande bild av vad som ska analyseras. Sedan måste ett kodschema 

utformas där det framkommer vad det är som ska analyseras.
45

 Tanken med att skapa ett 

kodschema är att det ska användas för att hitta struktur och mönster i materialet, vilket 

gör att vem som helst kan koda texten på samma sätt, och därmed också få ett så likt 

resultat som möjligt.  

 

I den här studien togs variablerna fram i form av ord, hur ofta de förekommer i texten 

och i vilka sammanhang de presenteras. Syftet med studien är som tidigare nämnt att 

undersöka vad tidningarna skrev om slavhandeln och slaveriet under 1800-talet, då det 

var ett omdiskuterat och aktuellt ämne. Dock så kommer det inte göras nedslag vid 

specifika datum i tidningarna då länder införde de respektive förbuden mot slavhandeln, 

utan tanken är att införandet av ett förbud mot slavhandeln i omvärlden var en pågående 

och långvarig process, vilket gör att det förmodligen frekvent talades och skrevs om 

slavhandeln och slaveriet i tidningarna.  

 

Följaktligen användes KB:s sökmotor för fritextsökning och eftersom syftet med 

undersökningen är att se vad tidningarna skrev om slavhandeln, så analyserades 

materialet utifrån ord som förknippas med 1800-talets slavhandel, vilket underlättade 

sökningen efter nyhetsartiklar där tidningarna skrev om slavhandel i olika sammanhang. 

Orden som undersöks är: slaf, neger och afrikansk i alla ordformer med olika suffix 

såsom slaf, slafveri/slafweri, slafhandel, slafvar, slafven, neger, negerslaf, 

negerslafveri/slafweri och afrikansk, afrikanska. Anledningen till att kolla på hur 

frekvent orden dyker upp i tidningarna och vad som står beskrivet i de olika kontexterna 

som presenteras, är för att få en allmän bild av vad tidningarna skrev om slavhandeln.  

 

Orden kommer att undersökas utifrån hur de presenteras i nyhetsartiklarna, och om de 

förekommer i negativa, neutrala eller positiva sammanhang och där det då framgår om 

de tar ställning till var de står i slaverifrågan. Det vill säga, om exempelvis ordet 

slafhandel står beskrivet i en kontext där ord såsom förfärlig, förhatlig, hemsk, 

omänsklig, sorglig, avskyvärd et cetera, har använts för att framställa det negativt, eller i 
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andra sammanhang där det framställs mer neutralt, utan varken negativa eller positiva 

kopplingar, så kommer det ställas mot varandra för att se likheter och skillnader. 

Givetvis blir det här en fråga om vad som anses vara ett negativt ord och var gränsen 

går, men genom att se till sammanhanget och på vilket sätt slaveriet och slavhandeln 

står beskrivet, är det risken för feltolkning relativt liten. Att de analyserade orden 

förekommer i olika sammanhang räknas också med i analysen, det vill säga, om orden 

förekommer i samband med ett citat från exempelvis en annan tidning, novell eller en 

försäljningsannons. Beroende på kontexten i vilken orden finns, gör att visst material 

faller bort. Exempelvis så fanns det många träffar på ordet afrikansk i Jönköpingsbladet, 

och där förekom orden i sammanhang med försäljningsannonser för ”afrikanska 

ciggaretter” vilket är irrelevant för studien och togs således inte med i analysen. Bortsett 

från de artiklar som inte är relevanta för analysen, så kommer analysen att utgå från att 

det som skrivs i nyhetsartiklarna är sådant som tidningen velat publicera och sprida till 

allmänheten, och att det därmed också är deras åsikter.  

 

Tabell 1. Visar tidningarnas år och antal träffar på sökorden. 

 

 slaf neger afrikansk 

Folkets röst 1849-

1861 

210 67 7 

Jönköpingsbladet 

1843-1872 

116 72 30 

Post- och inrikes 

tidningar 1821-

2006 

526 217 25 

 

Tabellen visar tidningarnas år och de sökord som är med i studien, samt antal sökträffar 

i de olika tidningarna. 

 

5.3 Reliabilitet och validitet 

I en innehållsanalys som den här är det vikigt att diskutera tillförlitligheten och 

giltigheten, det vill säga reliabiliteten och validiteten. Kort förklarat så innebär 

reliabiliten att det studien undersökt är gjort på ett rätt och tillförlitligt sätt. Det vill säga, 

om en utomstående person skulle genomföra samma studie och resultaten blir de 

samma, så har studien hög reliabilitet.
46

 Det handlar alltså om att kunna upprepa 

resultaten vilket då ökar tillförlitligheten på studien. Den här studien har hög reliabilitet 

då det finns ett specifikt kodschema för vilka ord som analyseras och i vilka 
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sammanhang, samt att orden står med i olika kontexter där det finns en klar skillnad om 

det är ett negativt, neutralt eller positivt sammahang. Givetvis görs hela tiden tolkningar 

av det som står, och den subjektiva bedömningen måste alltid tillgodoses.
47

 Studien har 

dock genomförts på ett strukturerat och organiserat sätt, vilket ökar tillförlitligheten och 

möjligheterna att undersökningen går att upprepa med en god utsikt att lyckas få samma 

resultat. 

 

Validiteten handlar om att studien mäter det den har för avsikt att mäta.
48

 Det är alltså 

viktigt att studien har hög reliabilitet i förhållande till validiteten. Eftersom den här 

studien fokuserar på att se vad de olika tidningarna skrivit om slavhandeln under 1800-

talet, så valdes det tre sökorden – slaf, neger och afrikansk – för att se i vilka kontexter 

de dyker upp då de i stor utsträckning förknippas med slavhandeln, alltså mäter studien 

det den har för avsikt att mäta. 

 

5.4 Begränsningar och missbedömningar 

På grund av för många sökträffar i KB:s sökmotor så blir undersökningen begränsad då 

tidsramen för studien inte tillåter att alla sökträffar analyseras. Orden slaf och neger var 

de ord med ett stort antal sökträffar i alla tidningar, vilket gjorde att det materialet 

behövde begränsas. Eftersom det är viktigt att undersökningen är konsekvent i en 

innehållsanalys, vilket Ekström & Larsson
49

 också påpekar, så valdes de första 15 

sökträffarna ut för både slaf och neger på KB:s hemsida. I de sökträffar som dök upp för 

varje sökord såg inkluderade undersökningen att gå tillbaka i nyhetesartikeln för att se 

om det fanns fler sökträffar på orden slaf, neger och afrikansk som sökmotorn 

eventuellt missat. Det här gällde speciellt Jönköpingsbladet, där texten var mer komplex 

att översätta, och där det därför fanns en risk att sökmotorn inte fick med alla ord. 

 

Eftersom tidsperioden för sökträffarna också skiljde sig en del, så avgränsades även den 

till 1840-1860, för att ge ett så samlat och konsekvent resultat som möjligt. Tanken var 

också att inte inkludera åren 1861-1865 i undersökningen, då amerikanska 

inbördeskriget pågick, för att undvika att all utrikes nyhetsförmedling skulle fokusera på 

det, eftersom syftet med uppsatsen är att ge en allmän och mer spridd bild av vad 
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tidningarna skrev om slavhandeln och slaveriet. Det vore givetvis optimalt att 

undersöka en större tidsperiod då det blir möjligt att ta med att tidningarna förändras 

politiskt och språkmässigt, men eftersom tid är en begränsning och att KB:s hemsida 

har ett begränsat antal upplagor av tidningarna som analyseras i den här studien, så är 

det inte möjligt 

 

Eftersom skriftspråket i tidningarna är gammalmodigt och skiljer sig en del från dagens 

skriftspråk så var det också ibland svårt att veta vad författaren vill förmedla med en 

text, det vill säga, det fanns visst rum för feltolkningar. Eftersom objektivitet är en 

viktig del i en textanalys, så är det bra att hela tiden ha i åtanke att egna tolkningar av 

vad som står är oundvikligt, och vilket också kan drabba objektiviteten, men som 

tidigare nämnt så är det viktigt att sträva efter att vara objektiv i så stor utsträckning 

som möjligt. Eftersom skriftspråk och typsnitt i tidningarna skiljer sig så översätts de 

exempel och citat som är tagna ur tidningsmaterialet till modern svenska. 

 

6 Resultat 

I det här avsnittet kommer analysen och resultaten av studien att presenteras. 

Tidningarna kommer att analyseras var för sig, och genom att beskriva vad de skrivit i 

sina nyhetsartiklar om slavhandel och slaveri, och visa genom att ge exemepel i form av 

citat från tidningarna så går det få en bild av vad de hade för inställning till slavhandeln 

och slaveri under 1800-talet. Enbart kategorier där tidningarna framställde slavhandel 

och slaveri som någonting negativt och neutralt kommer finnas med i analysen, då 

nyhetsmaterialet inte innehöll några exempel där det framställdes positivt. För varje 

tidning så kommer nyhetsmaterialet att delas in i olika rubriker, på samma sätt som de 

presenterades i tdiningarna. De likheter och skillnader som framkommer kommar att 

diksuteras i relation till frågeställningarna, och i nästa avsnitt kommer en 

sammanfattande diskussion att diskutera resultaten i studien och vad de kan bero på.  

 

Tabell 2. Visar antal nyhetsartiklar som beskriver slavhandel och slaveri negativt, neutralt eller positivt.  
 

 negativt neutralt positivt 

Folkets röst 7 8 0 

Jönköpingsbladet  4 11 0 

Post- och inrikes 

tidningar 

8 7 0 
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Tabellen visar hur många av de 15 nyhetsartiklarna i vardera tidning där slavhandel och 

slaveriet framställdes som negativt, neutralt eller positivt.  

 

6.1 Folkets röst - Genomgång av nyhetsmaterial där 

slavhandel/slaveri framställdes i negativa sammahang 

 

”Svenskens bränvinsslaveri och brännvinsmagnaternas despotism” 1853-02-16 

Följande artikel blev publicerad på förstasidan, och är undertecknad ”C.P”., och Folkets 

röst valt att ge den plats på förstasidan så tyder det också på att det är en viktig nyhet, 

och någonting de vill att läsarna ska uppmärksamma. Artikeln beskriver svenskens 

missbruk av brännvin i samhället, och är huvudsakligen fokuserad på det. Dock så görs 

det hela tiden jämförelser mellan svenskens brännvinsslaveri och amerikas slaveri av 

svarta. Skribenten lägger fram det som ett stort problem och skriver bland annat ”vi gör 

inget, änskönt detta vita slaveri i flera avseenden är värre, än det svarta slaveriet, som är 

Amerikas vanära och förbannelse”. Det framgår tydligt att de är negativa till slaveri, 

men tanke på hur de beskriver det som en ”vanära och förbannelse”. Skribenten skriver 

även i slutet av artikeln att ”vi veta också att slavhandeln är tilllåten av borgerlig lag i 

Amerika, utan att därför vara mindre avskydd av varje ädel natur”. 

 

”Lite av Varje - Ett drag av slaveriet i Amerika” 1853-10-19 

Nyheterna med rubriken ”Lite av Varje” handlade om en mängd olika saker, där 

slaveriet var en av dem. I det första exemplet börjar Folkets röst med att skriva att det är 

här är ”allt för märkligt för att kunna undgå våra läsares uppmärksamhet”. Det som 

beskrivs är slaveriet i Amerika utifrån en berättelse om ”Herr Washington” som blivit 

slav mot sin egen vilja för att sedan bli återförd efter att ha rymt från sin herre. Han 

hade bott under fyra års tid i Ohio (som inte var en av slavstaterna) och under den tiden 

uppfört sig väl. Det framgår tydligt att Folkets röst tyckte det var fel då de bland annat 

påpekar att Herr Washington bara genom en ”vidunderlig orättvisa kunde överlämnas” 

tillbaka till sin herre. De lägger fram hela situationen som orättvis mot Herr 

Washington, vilket gör det tydligt att de är negativa till slaveriet, och de avslutar 

nyheten med att beskriva hur ”en fri stat har fått skåda det mest upprörande exempel av 

slaveri” och att Herr Washington som blivit av en ”envåldshärskare, som döden själv, 

stämd att följa honom bort till fångenskap och elände”.  
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”Kansas-frågan och slaveriet i Amerika” 1856-02-23 

Artikeln publicerades på förstasidan och det som diskuteras är att gränser har dragits 

mellan stater som är för och emot slaveriet. De skriver också att i slavstaterna är det inte 

konstigt att oskyldiga människor döms till slaveri, då det är ”en vanlig politisk fråga 

som en enkel omröstning kan avgöra”. De diskuterar och beskriver att det är en 

”förhatlig institution” och om detta ”förfärliga straff som dömer en att levande 

fastkedjas vid ett lik”. Att texten har en negativ inställning till slaveriet är uppenbart, 

och eftersom även denna artikel publicerades på förstasidan så innebär det att det var en 

betydelsefull text som läsaren skulle få ta del av.  

 

”Från utlandet - Amerika” 1856-07-09 

Kortfattat beskrivs slaverisituationen i Amerika, och att ”den vidsträckta unionen är 

gjord till jaktplats för jagandet av de svarta boskapen”. De nämner att dessa 

”avskyvärda tilldragelserna i Kansas” förut var begränsat, men att det nu är fritt fram för 

varje invånare i slavstaterna att tvinga slaveriet till nästgränsande territorium.  Enligt de 

ordval som tidningen gör, så är det tydligt att de är upprörda över de ”avskyvärda” 

bestämmelser som finns i slavstaten Kansas, och att de därmed också tar avstånd från 

det, och är negativt inställda till slaveriet. 

 

”Slaveriets upphävande i Orienten” 1857-07-25 

Det som diskuteras är slaveriets upphävande i hela det turkiska stadsområdet. 

Västmakterna hade krävt av sultan att han måste undertrycka den ”förskräckliga” 

handeln med vita slavar. Här handlar det inte om slavhandeln med svarta afrikaner, utan 

Orientens slaveri, som är ”väsentligt olika occidentens”. De skriver att ”alla de skäl 

vilka man i Europa anför emot slaveriet, kunna icke tillämpas på de orientaliska 

förhållandena, med undantag av denna första grundsats att i allmänhet ingen människa 

har rättighet, att göra sin nästa till slaf”. Skribenten beskriver handeln som 

”förskräcklig” och även att det är en ”grundsats” att ingen människa har rättighet att 

göra sin nästa till slaf, vilket tyder på att de är emot tanken på slaveri, vilket gör artikeln 

framställer slaveri negativt.  

 

”Stockholm” 1858-06-19 

Denna nyhet låg under rubriken ”Stockholm” och där diskuterades den ”olyckliga 

slavfrågan”. Den inleder artilen med den här negativa antydan, och fortsätter diskutera 
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huruvida slavfrågan är påväg att splittra unionen i Amerika. I texten nämner de vilka 

slavstater och fria stater som finns och hur en slav försökt rymma från slaveri Södra 

Carolina till frihet i Boston, men att hans ägare funnit honom och enligt lag i den fria 

staten också ”reklamerade sin egendom” och tog med honom tillbaka, och hur 

processen hade kostat slavägaren en stor summa pengar. Artikeln i sig är mer fokuserad 

på hur slavlagarna fungerar i de Förenta Staterna, men sättet de framställer slavfrågan 

på gör att den uppfattas som negativt inställd till slaveriet. 

 

”Amerika förr och nu” 1859-05-04 

Artikeln är tydligt negativ till den slavhandeln som pågår i Amerika. Den är 

underteckned Sv. T., och eftersom den är publicerad på förstasidan så är den, lik de 

andra, någonting Folkets röst anser viktigt att förmedla till läsarna. I artikeln står 

följande ”Den medfart som nu pågår i förenta staterna emot alla svarta och kulörta 

(negrer och mulatter) är något så ohyggligt, våldsamt och förtryckande, att det hos alla 

folk på denna sida om Atlantiska havet måste väcka på samma gång den livligaste sorg 

och den djupaste harm”. Skribenten är otvivelaktigt upprörd över slaveriet, och det 

framgår även en rad olika paragrafer i texten där det beskrivs hur slavarna i Amerika 

behandlas. 

 

6.2 Folkets röst – Genomgång av nyhetsmaterial där 

slavhandel/slaveri framställdes i neutrala sammanhang. 

 

”Lite av varje – En förtvivlad utväg” 1852-05-01 

Artikeln handlar om en engelsman som fått en ”ung neger” som gåva vilken blivit förd 

från Afrika till England där han skulle utföra slavarbete, där han skulle bland annat få 

lära sig att få spela instrument, vilket han skulle göra på sin herres representationer. 

Vidare står det beskrivet hur ”den unga negern, under det han genomsökte sin herres 

boning, upptäckt, en möbel, vari en summa pengar blivit nedlagd. Frestelsen var för 

honom utan tvivel för stark, han bemäktigade sig penningarna och försvann, klädd i sin 

orientaliska dräkt”. Det står sedan att han blev tagen av polisen och satt i arrest och att 

han fick dåligt samvete för det han gjort och då erbjudit sig själv att sälja sina tänder. I 

texten nämner skribenten ingenting om själva slavhandeln, eller att en människa mot sin 

vilja blivit förd från sitt hem till ett annat land, utan fokus ligger snarare på att ”den 

unga negern” gjorde rätt för sig när han ville betala tillbaka det han stulit. Att han också 
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beskrivs som ”en utmärkt profil i släktet” gör artikeln ännu mindre negativ, och då 

köpet av slaven, eller gåvan vilken han blev, så blir texten framställd med en relativt 

neutral ton.  

 

”Från utlandet – Amerika” 1856-08-06 

En kortfattad nyhetsartikel som lyder ”I New York har flera personer blivit häktade för 

delaktighet i slavhandel: däribland är även portugisiske konsuln”. Allt som står är att 

slavskepp har påträffats och att portugal var inblandade, men det finns ingen antydan att 

det är bra eller dåligt. Eftersom det är en kort beskrivning av händelsen där skribenten 

valt att förklara ytterligare, så framställs texten som neutral.   

 

”Amerika” 1857-05-27 

Nyheten berör ett amerikanskt slavfartyg som blivit ertappat av den engelska briggen
50

 

”Arab”, i ett försök att frakta 373 unga ”negrer och negrinnor” till Kuba. Det står att 127 

av dem hade avlidit under färden som varade i 29 dagar, och de beskrevs som ”trångt 

sammanpackade, betäckta med smuts och ohyra, alldeles nakna och till hälften 

uthungrade” och att de som överlevt färden ”befann sig i det jämmerligaste tillstånd”
51

, 

och slavhandlaren hade gått med stor förlust ”men tycktes taga saken lugnt”. Skribenten 

har en neutral ton i texten och skriver varken något negativt eller positivt om själva 

händelsen, mer än att ge en beskrivande bild av vad som hänt, och inkludera exakta 

siffror på hur många som avlidit. 

 

”Från utlandet – Portugal” 1858-03-24 

Artikeln har sin grund i ”Madridbladet” och handlar om franska krigsskepp som 

visiterat ett portugisiskt skepp misstänkt för slavhandel. ”Frankrikes sändebud i 

Lissabon låtit portugisiska utrikesministern veta, att, om slikt
52

 förekommer, de franska 

skeppen äro bemyndigade att skjuta de visiterade portugisiska i sank”. Här förekommer 

inga negativa eller positiva kopplingar till varken Portugals eller Frankrikes handlingar 

från Folkets Röst sida, utan det som beskrivs är kortfattat vad som kommer hända om 

ett slavskepp ertappas av franska krigsskepp vilket gör att artikeln har en neutral 

framställning.  

 

                                                 
50

 En brigg är ett tvåmastat segelfartyg 
51

 ”Jämmerlig” är sammanhanget synonymt med ”mycket dåligt” 
52

 Synonymt med ”sådant” eller ”dylikt”. 
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”Från utlandet – Amerika” 1859-01-26 

”Rättegången om slavskeppet Wanderer, som landsatte 400 slavar i Savannah
53

, fortgår 

ännu. Av vittnesförhören finner man, att slavarna verkligen blivit förda inåt landet och 

sålda i Georgien”. Det som beskrivs är att ett slavskepp har blivit dömt för deltagande i 

slavhandel, och det framgår inte vad Folkets röst anser om händelsen. Vidare beskrivs 

att ”förbandsorganiseringen icke anser sig av författningen berättigad att i detta fall 

använda strafflagen mot dem, som deltagit i denna slavhandel”. Här framgår det inte om 

beslutet ansågs vara ett bra eller dåligt sådant. Texten är neutral och skribenten väljer att 

inte framföra några åsikter kring händelsen.  

 

”Från utlandet – Amerika” 1859-08-24 

Nyhetsartikeln lyder ”New York den 1 Aug. Den konstituerande församlingen i Kansas 

har prorogerat
54

 sig, sedan anti-slaveri författningen blivit antagen med 34 röster mot 

16. Representationen skall utgöras av 12 representanter och 21 senatorer. Det 

demokratiska partiet skall göra allt för att hindra författningens stadsfästande av 

unionen”.  Nyheten är neutralt framställd och det går inte se att skribenten lägger nån 

värdering i att ”anti-slaveri författningen” antagits, och om det är positivt eller negativt.  

 

”Från utlandet – Amerika” 1860-06-23 

Informationen i nyhetsartikeln är kortfattad, och det som står är ”Förenta staternas 

representanthus har antagit en bill om återsändande till Afrika av de nyligen från ett 

amerikanskt slavskepp befriade negrer. Transporten skall besörjas av 

kolonisationssällskapet för 50000 dollars”. Tonen är neutral och skribenten lägger inga 

värderingar i det som texten beskriver. Det beskrivs inte med någon form av 

förstärkningsord eller om det var rätt eller fel att de blev återsända till Afrika.  

 

”Amerika” 1860-08-11  

Här handlar nyheten om den svenska republikanska klubben i Chicago, i Förenta 

Staterna, och om deras sammanträde, där syftet var att protestera mot en förklaring från 

svenskarnas ”Bergholms settlement” som hade uttalat sig positiva till slaveriet. 

Republikanska klubben i Chicago hade uttalat sig om Bergsholms settlement ”såsom 

ovärdig det svenska namnet”. Det stod inget mer i artikeln, och Folkets röst 

kommenterade inte själva uttalandet eller på något sätt ”höll med” om det som sagts. 

                                                 
53

 Stad i amerikanska delstaten Georgien. 
54

 Synonymt med ”uppskjuta” eller ”framflytta”. 
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Även om det artikeln framkommer som negativ så är det tydligt att skribenten har en 

neutral hållning och bara återger vad republikanska klubben sagt, och lägger inte själv 

några värderingar i det.  

 

 

6.3 Jönköpingsbladet – Genomgång av nyhetsmaterial där 

slavhandel/slaveri framställdes i negativa sammanhang 

 

”Brev i blandade ämnen” 1850-06-30 

Texten publicerades i Jönköpingsbladet och handlar om slavar och människovärde. 

Bland annat beskrivs en slavs liv på St Domingo och hur han behandlas av sin 

husbonde. De står på följande sätt i texten: ”bemöt honom såsom människa, vedergäll 

honom hans möda, och han skall arbeta dubbelt mera, än när förvaltarens piska 

söndersliter hans hud, då han i dyster förtvivlan eller förhoppning arbetar på plantagerna 

åt en husbonde, som förnekar hans människovärde”. Utifrån det här så är det uppenbart 

att skribenten lider med slaven, och tycker att han blir illa behandlad och inte sedd som 

människa, därmed framställs slaveriet som en negativt. 

 

”Utrikes – Förenta staterna” 1856-09-09 

Det som beskrivs i nyhetsartikeln är kortfattat, att situationen gällande slaveriet är 

spänd, och att republikanerna, abolitionisterna och demokraterna (slavstaterna) skiljer 

sig i slavfrågan. Vidare diskuteras presidentvalet och hur valet och slavfrågan är starkt 

sammankopplade. Jönköpingsbladet skriver följande ”att om blott slaveriets 

motståndare väljas till presidenter, och icke-slavstaterna därav i följd får majoriteten, en 

så förhatlig insititution som slaveriet inte fortfarande kan äga bestånd”. Här framgår det 

tydligt att slaveriet är någoting negativt, och ”förhatligt” enligt skribenten vilket också 

förmedlas till läsaren. 

 

”Utrikes – Förenta staterna” 1858-06-26 

Artikeln är kortfattad och lyder ”Från Savanna skrives att under loppet av tvenne veckor 

har flera tusen negrer insmugglats på Kuba”. Nyheten kommer från Savanna, men 

Jönköpingsbladet fortsätter i nästa mening med ”Ett enda fartyg landsatte inte mindre än 

1100 av dessa olyckliga på ön”. De framställer slavarna som olyckliga då de tvingats 

färdas så många i ett och samma fartyg. Eftersom skribenten väljer att skriva 
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”olyckliga” tolkas det som att slavarna behandlades illa, och därmed framstår också 

artikeln som negativt inställd till slaveriet.   

 

”Utrikes – England” 1860-05-23 

Nyhetsatikeln beskriver överhusets ”Lord Brougham” som en outtröttlig motståndare 

till slaveriet, och hans begäran att England och Frankrike måste erkänna St. Domingos 

införlivande med Spanien ”så vida ej slaveriet, som är en skamfläck för kuba, och de 

andra spanska kolonierna i Amerika, uteslutes från ön”. Här beskrivs slaveriet som en 

”skamfläck” vilket är tydligt negativt. Dock är det svårt att veta om det är 

Jönköpingsbladets skribent eller ”Lord Brougham” som gjort uttalandet, men ändå går 

det konstatera att artikeln är negativt inställd till slaveriet. 

 

 

6.4 Jönköpingsbladet – Genomgång av nyhetsmaterial där 

slavhandel/slaveri framställdes i neutrala sammanhang 

 

”Utrikes – Frankrike” 1848-03-16 

Nyheten handlar om slaveriets upphävande i de franska kolonierna. Det står att ”den 

provisoriska regeringen har beslutat slaveriets upphävande i alla franska kolonier, och 

en nedsatt en kommission att förbereda och genomföra denna reform”. Reformen kan 

tyckas vara en stor nyhet som kräver mer uppmärksamhet då Frankrike hade många 

kolonier och till stor del var delaktiga i slavhandeln. Trots att skribenten inte framställer 

det som så, så behöver det inte betyda att det inte att det inte är en positiv nyhet. Det 

handlar snarare om objektiv nyhetsförmedling vilket också gör att det framställs med en 

neutral ton. 

 

”Utrikes – Förenta staterna” 1853-07-12 

Det som beskrivs i nyhetsartikeln är att New-Orleans är försatt i stor oro, då ”en 

sammansvärjning ägde rum mellan den svarta befolkningen”. Enligt en angivelse skulle 

2500 slavar ha gått ihop och hotat att angripa staden och bränna den till marken. Det 

står också beskrivet att det ”skulle vara tecknet för slavarna i landet att göra uppror mot 

fina herrar”. Artikeln fokuserar här, precis som i förra, inte direkt på slaveriet men 

återigen är det uppenbart att det finns en koppling. Det finns ingenting i artikeln som 

framställer ”de svartas” agerande som negativt, men heller ingenting positivt, mer än en 
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smått nedlåtande beskrivning i och med användandet av uttrycket ”fina herrar” som 

skulle drabbas av oroligheterna. Vidare beskrivs hur en engelsman fängslats på grund av 

att han hållit skola för ”negerbarn”, och skulle han göra det igen så ”undgår han 

svårligen dödstraff”. Skribenten är i det här fallet neutral och framför inga egna åsikter i 

fallet, vilket även gäller för hela nyhetsartikeln som sammantaget neutral. 

 

”Utrikes – Amerika” 1854-10-03 

Nyhetsartikeln handlar om ”General Conchas” som blivit utnämnd till generalkapten i 

Kuba, vilket har uppväckt stor glädje, och det väntas mycket av honom, och då med 

speciellt fokus på hans ”undertryckande av slavhandeln, vilken på senare tid bedrivits i 

stor skala”. Om det är skribenten för Jönköpingsbladet eller folk i allmänhet som 

”väntar mycket av honom”, då med avseende på att han ska arbeta för att bli av med 

slaveriet på Kuba, är svårt att veta. Troligtvis refererar skribenten till gemene man som 

är slaverimotståndare, och inkluderar på så sätt sig själv, vilket i så fall gör att de ställer 

sig negativa till slaveriet, men det är svårt att avgöra vilket gör att artikeln är 

övervägande neutralt inställd.  

 

”Utrikes – Förenta staterna” 1856-03-27  

Artikeln handlar om hur man på allvar börjar rusta sig för presidentvalet i de Förenta 

staterna och att partiet ”Know-Nothings” och Abolitionisterna står i konflikt med 

varandra gällande slaveriet. Det står att Abolitionisterna har proklamerat ”slaveriet 

måste till var pris i om helt avskaffas”. Det är självfallet så att Abolitionisterna vill 

avskaffa slaveriet, vilket skribenten också förmedlar till läsarna genom att publicera 

citatet som säger att det måste avskaffas till varje pris. Dock läggs inga värderingar i 

uttalandet från skribentens sida, på så sätt framgår det inte heller var i frågan 

Jönköpingsbladet ställer sig, och nyheten blir därför neutralt framställd.  

 

”Utrikes – Förenta staterna” 1856-06-19 

Nyheten kommer från Kansas där ”ett borgerligt krig utbrutit mellan abolitionisterna 

och anhängare av slaveriet”. Det står att abolitionisterna hotas av undergång och att 

deras förnämsta stad Lawrence har blivit förstörd. Det beskrivs inget mer i texten, mer 

än att Abolitionisterna är de som ”hotas av undergång”och inte exempelvis att 

”anhängarna av slaveriet förmodas vinna”. Eftersom som Abolitionisterns pekas ut som 

de utsatta så kan det tolkas som ett sätt att visa medlidande och att det skulle vara 
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negativt, men det framgår inte tydligt, och framställs instället som relativt neutralt vilket 

gör att nyhetsartikeln också blir placerad i den kategorin.  

 

”Utrikes – England” 1856-07-10 

Det som beskrivs i nyhetsartikeln är det amerikanska folket står inför hårda tider, och att 

tanken på att bilda ett stort rike förhoppningsvis kan sammanhålla och få ett stopp på 

oroligheterna  i landet. ”Demokraterna uppoffrar allt för denna tanke. De hyllar inte 

slaveriet, men sluter sig dock till slavägarna”. Det står att slavägarna vill ”utgöra ett 

stort folk”, och vidare står det ”Låtom oss därför få tvisten avgjord innan det 

demokratiska partiets presidentkandidat kommer till styret”. Sammanfattningsvis, går 

det tolka det som att skribenten är orolig för att situationen i de förenta staterna ska 

eskalera, och menar att det vore bäst om de demokratiska partiet inte kom till styret. 

Dock framgår det inte om slaveriet är negativt eller positivt, men bara att ”tvisten”, det 

vill säga, slavfrågan nog löses på bästa sätt om demokratiska partiet inte får en 

maktposition.  

 

”Inrikes – Litterärt” 1856-09-16 

Artikeln publicerades på förstasidan och skribenten för en diskussion om boken ”Onkel 

Toms stuga”. Det står att boken bland annat ”går ut på att visa att inom Europa finns 

fullt ut lika mycket och lika hårt slaveri som på andra sidan Atlanten, fastän namnet ej 

är på samma sätt lagligen erkänt”.  Jönköpingsbladets skribent säger även att 

”påståendet att i Europa finnes mycket slaveri, som är svårare än de svartes i Amerika 

förekommer ofta i ord, sådant bör lämnas åt handlingen att visa”. Det kan tolkas som att 

påståendet kanske inte stämmer, och att det vore otroligt att det skulle vara så. Även om 

skribenten menar att slaveriet i Amerika är hårt och värre än i Europa, så är det 

beskrivet på ett mestadels neutralt sätt.  

 

”Utrikes – Mexiko” 1856-09-16 

Nyheten ser ut som följer: ”Lagstiftande församling har upphävt slaveriet och förklarat 

att varje slav som beträder mexikanska området blir en fri man. Församlingen har även 

uttalat sig för religionsfriheten”. Det är tydligt vad nyheten handlar om och den är även 

framställd på ett neutralt sätt. Det som beskrivs är att slaveriet avskaffats och det finns 

varken positiva eller negativa förstärkningar i texten från skribentens sida, som på något 

skulle visa om det är bra eller dåligt.  
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”Utrikes – Holland” 1857-07-07 

Nyhetsartikeln lyder ”Regeringen har, enligt Bays, beslutat att upphäva slaveriet i 

kolonierna. Precis på samma sätt i artikeln gällande slaveriets upphävande i Mexiko, så 

lägger skribenten inga värderingar i frågan, och skriver det med en objektiv och neutral 

ton.  

 

”Utrikes – Förenta staterna” 1859-11-03 

I artikeln står det inget specifikt om slaveri eller slavhandel, men då det handlar om att 

ett ”tänkligt negeruppror utbrutit” i Virginien så är det direkt kopplat till slaveriet. Det 

står beskrivet att ”negrerna”, 7-800 man starka har ”bemäktigat sig arsenalen, uppehållit 

järnbannsågen och avskurit telegrafstrådarna”. Det står även att trupper från 

Washingtong blivit ditsända och att många har blivit arresterade. Eftersom 

nyhetsartikeln beskriver ett slavuppror så är det mest troligt att det uppstått som ett 

resultat av slaveriet. Texten är neutral då skribenten varken nämner någonting postivit 

eller negativt med slavupproret och dess konsekvener utan skriver bara om själva 

upproret, hur många slavarna var, vad de gjort, samt att trupper var påväg för att sätta 

ett stopp för det. 

 

”Utrikes – Förenta staterna” 1860-11-02 

Här handlar artikeln om priset på slavar och hur de vid en slavstation i Charlestown och 

hur priset på ”varan” fallit. Det står följande ”En 56 årig neger, som 1860 kostade 600 

dollars, betalas nu med 315. En 45 årig negrinna, som förut gällde 500 dollars, gick nu 

för 315, en 34 årig som kostat 700, gick blott till 400, och en familj på 6 medlemmar, 

bestående av moder om 28 år med 5 barn, betaltes med 405 dollars stycket, men kostade 

i fjol 600 dollars”. Det som beskrivs i nyhetsartikeln är alltså prisnedgången på slavar. 

Troligen har priserna blivit allt mer påverkade av det spända stämningen i 

slavhandelsfrågan och genom mycket påtryckningar, vilket också säkerligen sågs som 

positivt av de som var emot slaveriet. Skribenten ger dock ingen förklaring alls till 

varför det kan ha blivit så, och säger inte heller om det är positivt eller negativt att 

priserna på slavar sjunkit. Slavhandeln beskrivs därmed i ett neutralt sammanhang i 

nyhetsartikeln. 
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6.5 Post- och inrikes tidningar – Genomgång av nyhetsmaterial 

där slavhandel/slaveri framställdes i negativa sammanhang 

 

”Strödda underrättelser” 1840-03-06 

Det som beskrivs är att det uppstått oenighet mellan regeringen och plantageägarna på 

Jamaika och att invånarna befinner sig i en ständig kamp mot varandra. Skribenten 

säger att plantageägarna enbart kommer acceptera slavemancipationen ”så vida de 

tvingas där till” och att de ”äro så okunniga om det europeiska och engelska 

samfundstillståndet, att de för en öppen strid mot en politik, vilken snarare i sin iver vill 

bevilja de svarta privilegier än förneka dem rättvisa”. Plantageägarna beskrivs här som 

”okunniga” då de för en öppen strid mot en politik som, vad Post- och inrikes tidningar 

anser, är den vinnande politiken, och den som i slutändan kommer gälla. De framställer 

slavägarna som de förlorande och att de inte vet bättre, men att de så småningom 

kommer förlora. Därmed blir tidningens inställning till slaveriet också negativ.  

 

”Utrikes underrättelser” 1840-08-22  

Artikeln handlar om att Storbritannien är i strid med kolonin Brittiska Guiana gällande 

rättigheter för slavarna, eller hur ”de fria negrerna lägger mycket vikt på förvärvandet 

av politiska rättigheter”. I artikeln beskrivs hur plantageägarna ligger i stridigheter med 

regeringen rörande budgeten. Skribenten tar upp det faktum att ta in europeisk 

arbetskraft skulle ha positiva påtryckningar för avskaffandet av slavhandeln, ”Den 

övertygelsen blir allt mera allmän, att ingenting annat kunde göra ett slut på 

slavhandeln, än en förbättrad produktion av kolonialvaror, genom fritt arbete istället för 

genom slavar”. Det diskuteras hur det blir svårt att få plantageägarna att ge upp slaveriet 

”så länge slavarbetet fortfar att vara fördelaktigt”. Skribenten framställer fritt arbete som 

någonting bättre än slavarbete, då det skulle gynna produktionen av kolonialvaror, och 

kanske få ett slut på slaveriet. Skribenten framför sina åsikter i frågan, och framställs 

negativ till slavhandeln då fri arbete är ett bättre alternativ.   

 

”Utländsk politik – Negrerna i Amerika” 1840-11-19 

I nyhetsartikeln beskrivs de svartas situation och att de närmar sig en kris och hur det 

kommer bli ännu värre där denna ”människoras” blivit utspridd, men främst i de 

Förenade Staterna. Skribenten har en negativ ton i hur han framställer det som händer, 

och menar att ”de fria kulörta ofta har skäl att avundas sina bröders träldom och med 
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sådant överdådigt förakt behandlas att deras tillstånd med var dag blir odrägligare, och 

att hos dem uppstår ett hat mot den vita befolkningen”. Det framgår att ”de svarta” lever 

i förakt och deras livssituation blir allt sämre. Artikeln fortsätter att beskriva hur 

Engelsmännen avskaffat slaveriet i Västindien men att slavhandeln ändå fortsätter och 

att det blir allt svårare att få ett stopp på det. Till och med slavskeppen har gjorts mindre 

för att de in ska bli upptäckta lika lätt, ”i stället för de förra grova, breda och till och 

med för slavarna tjänliga, fartygen har blivit smala snäll seglare benämnda Baltimore 

Clippers, i vilka de på varandra onaturligt packade slavarna till hundratals omkomma”. 

Skribenten förmedlar hur illa slavarna blir behandlade och fortsätter även att beskriva i 

antal hur många tusentals slavar som fraktats från Afrika. Slutligen beskrivs att 

”slavhandeln snarare ökas än minskas, och att de däremot använda medlen blott förökat 

grymheterna vid dess bedrivande”. Artikeln som helhet framställer slaveriet och 

slavhandeln som någonting negativt.  

 

”Utrikes underrättelser – Slavhandeln och slavemancipationsfrågan i Norra 

Amerika” 1841-03-01 

I artikeln som publicerades på förstasidan diskuteras slaveriet i norra Amerika, och det 

handlar om en undersökning som gjorts rörande slavhandeln, och att den brittiska 

regeringen gör upprepade försök att utrota den. Skribenten diskuterar slaveriet och 

skriver att ”alla stater i Europa och alla civiliserade makter i Amerika har förklarat 

slavhandeln som en förbrytelse, och genom lagstiftning formligt förbjudit sina 

undersåtar att driva den samma”. Att det står att ” alla civiliserade makter” ser slaveriet 

som en förbrytelse, gör det tydligt att skribenten är negativt inställd till slaveriet. Det 

står även ”att ur värlen utrota slavhandeln och slaveriet är vår tids stora verk. Det tillhör 

icke mera uteslutande en eller annan stat, utan hela kristenheten på jorden” vilket också 

förstärker den negativa inställningen. 

 

”Utländsk politik” 1840-03-26 

I artikeln diskuteras politik i de Förenda Staterna, och hur de södra slavägarna beger sig 

till Texas och tränger ”negerbefolkningen” vidare tillbaka och för vilka det slutligen 

kommer bli oundvikligt för inte att sluta sig till ”Texianerna”. Det som diskuteras är att 

de södra slavägarna vill ”sätta en gräns för den nordliga befolkningens vidare 

inflytande”, och eftersom skribenten beskriver slavägarna och hur de trycker 

”negerbefolkningen” framåt i ”söderns förpestade feberluft” så framstår artiklen som 
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negativ. Dock nämns inte specifikt att slaveriet skulle vara negativt, men då skribenten 

valt att använda de orden, så framtälls de södra slavägarna, därmed också slaveriet, på 

ett negativt sätt. 

 

”Nord-Amerikanska förhållanden” 1841-08-16 

Här är Post- och inrikes tidningar tydliga med att uttrycka vad de vill förmedla. De 

skriver att ”vi blott ganska lösligt anse oss böra ytterligare vidröra ett par punkter därav. 

Främst däribland vill vi fästa oss vid slaveriet, som härskar ännu i mer än hälften av de 

Förenda Staterna, och som demoraliserar folket mer än något annat. Om denna 

samhällspest behöva vi icke utbreda oss vitt”. Det framgår tydligt att skribenten har en 

negativ inställning till slaveriet.  

 

”Artikelavdelning – om slaveriet” 1845-01-22 

Kortfattat beskrivs slavhandeln och hur stor den blivit. Det står att ”vinsten av denna 

skändliga handel är så stor, att den räknas till 180 procent för varje afrikansk slav, som 

den lyckas att införa [...] det behövs därför nationernas förenda avsky att avskaffa den 

grymma människohandeln”. Skribenten förmedlar också att de åtgärder som gjorts för 

att förbjuda slavhandeln bara har gjort det värre ”den hemliga slavhandeln fortfar, och 

grymheten hos dess offer har stigit med förbuden och bevakningen”. Slutligen beskrivs 

hur det fortfarande bedrivs slaveri på S:t Barthelemy, där Sverige bedrev slavhandel 

under Konung Gustaf III:s tid, men att det slaveriet där finns men ”ej i dess värsta 

gestalt och i ringa utsträckning”. Det är uppenbart att artikeln framställer slavhandel 

som någonting negativt. 

 

”Presidentvalet i Förenta staterna” 1860-12-03 

Det som diskuteras i texten är det kommande presidentvalet i de Förenta staterna, och 

då främst med fokus på slaverifrågan och att Lincoln vill förändra de slavlagar som 

finns. Det står också att Lincoln inte uttalat att han vill införa ett förbud mot den inre 

slavhandeln, men skribenten skriver som svar att det är ”en åtgärd, som dock är det enda 

verksamma steget, som ligger inom kongressens makt att taga för slaveriets utrotande” 

vilket antyder att skribenten tycker det vore bra om Lincoln faktiskt gjorde det. Vidare 

diskuteras slaverifrågan i texten av skribenten som troligtvis är en eller flera, då de 

uttrycker sig med ”vi”, och de är även tydligt negativa. ”Denna regering har 

uttryckligen fått i uppdrag att sörja för det allmänna bästa, men vi tro att slaveri-
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institutionens utbredande och förevigande skadar det allmänna bästa”. I slutet på 

artikeln beskrivs hur tidningen är övertygad om att den allmänna rösträtten i Amerika, 

och ”de bäst uppfostrade och bildade klasserna i de norra staterna” kommer vända sig 

mot slaveriet och motstå de ”södra partiets intriger och hotelser”.  

 

6.6 Post- och inrikes tidningar - Genomgång av nyhetsmaterial där 

slavhandel/slaveri framställdes i neutrala sammanhang 

 

”Utrikes underrättelser – Utländska statshandlingar” 1841-07-10 

Artikeln handlar om hämmandet av slavhandeln och hur visitationsrätten undertecknats 

i London och att all slags slavhandel ska förbjudas och ”att varje fartyg som också 

endast gör försök att idka slavhandel” ska förklaras skyldiga och ska betraktas som 

sjöröveri. Skribenten är objektiv i sin framställning och berättar enbart vilken 

bestämmelse som undertecknats i London, och vad den innebär, och beskriver inte vad 

som är bra eller dåligt med det. Texten fortsätter med att beskriva de 16 olika 

omständigheter som gäller för fartyg som blir visiterade och som bestämmer om de 

gjort sig skyldiga till slavhandel eller inte som bland annat inkluderar ”Luckor med 

öppna galler, Fot- och handbojor och järnbultar, ett mera än vanligt stort förråd vatten” 

et cetera. Artikeln är neutralt framställd då nyheten inte beskrivs som varken positiv 

eller negativ.  

  

”Handels- och industriberättelser” 1843-05-26 

Det som beskrivs är den massiva cigarrförbrukning i Havanna, som måste förvåna varje 

främling. ”Alla röker, barn börja vid 6 eller 7 års ålder, män, gossar, kvinnor och 

flickor, varje negerslav, alla bär cigarr i munnen”. De beskriver hur den dagliga 

åtgången av cigarrer i Havanna har ett värde av ca 10 000 dollars, och hur det finns 

många fabriker med ”negerslavar”. ”Hernandez fabrik sysselsätter 100 negerslavar och 

tillverkar dagligen omkring 80,000 stycken cigarrer. De bästa sorterna komma icke till 

Europa”. Skribenten fokuserar på cigarrtillverkningen och lägger inga värderingar i hur 

det tillverkas, det vill säga genom slavarbete där. Det som beskrivs är cigarrernas värde 

och tillverkningsantal, och eftersom slavarnas situation inte beskrivs så framställs texten 

i artikeln som neutral.  

 

”Postscriptum” 1849-04-16 
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Nyheten lyder ”London den 9 April, Brev från Jamaika den 10 Mars, berätta att ett 

allvarsamt negeruppror utbrutit på S:t Lucie. 400 negrer belägrade Guvernörens palats, 

och man måste uppläsa upprorsakten och skjuta dem, varvid 3 personer dödades och 

lika många sårades”. Skribenten nämner ingenting om upprorets orsaker mer än att de 

belägrat Guvernörens palats, dock är det högst troligt att det är kopplat till slaveriet. 

Texten har en neutral ton då ingenting nämns gällande agerandet från guvernörens sida 

och dödsskjutningen av slavarna.  

 

”Utrikes – Amerika” 1851-09-04 

Det som beskrivs är att slavemancipationen i Kentucky skapat mycket stor jäsning och 

oroligheter. En av senatorerna har föreslagit ”att inga slavar må hädanefter införas, men 

också inga förr frigivas [...] sedan de i sällskapet i tjänst förtjänat så mycket att de själva 

kunna bestrida kostnaden”. Artikeln handlar om att staten ska ha rätt att bestämma över 

inköp och koloniseringen av de afrikanska slavarna tills slavhandlarna själva kan 

bekosta det. Enligt skribenten har förslaget tagits på allvar, och artikeln beskriver även 

hur stort värde slavarna i Kentucky har, ”antalet slavar i Kentucky utgör 189,549 st., 

uppskattade till ett värde av 58,115,984 dollars”. Antalet slavar, och slavarnas värde tas 

upp i artikeln som ett sätt att visa hur lukrativ slavhandeln är, men dock skrivs ingenting 

om hur tidningen själva ser på saken, och om de har förståelse eller inte för att 

slavhandlarna vill fortsätta med att köpa in slavara från Afrika. Skribenten har en 

neutral inställning till det som beskrivs i artikeln.  

 

”Utrikes – Amerika” 1856-06-30  

Artikeln handlar om presidentvalet i USA och att Buchanan har störst chans att vinna. 

De andra partierna är oeniga och situationen är förvirrad, men skribenten skriver dock 

att det är klart att ”striden mellan slaveriets motståndare och slavägare fortgår”. Vidare 

diskuteras hur en ”hårdnackad” strid utkämpats mellan abolitionister och de som tillhör 

slavpartiet. Det tas även upp hur en av slavägarnas anhängare ”Mr Brooks” anfallit en 

av motsidans talare vilket vållade stor skada på abolitionisterna inflytande, och hur 

slavägarna i de södra staterna ”beslutat skänka honom en guldbeslagen hederskäpp med 

påskrift ’Hit him again!’ för hans ”hjältemod”. Post- och inrikes tidningar kommenterar 

inte själva händelsen mer än att säga vad som hänt och hur slavfrågan fortsätter att 

skapa våldsamma debatter. Det sista som beskrivs är hur de södra staterna uttryckt att 

”om nordens fantasi fortsätter att blanda sig i våra angelägenheter, måste man svara dem 
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med guttapercha (brooks anfallsvapen var en guttapercha-käpp)” och att det är ”varje 

representants plikt att följa Brooks exempel”. Skribenten lägger inga värderingar i det 

uttalandet, eller i det som hänt och håller sig objektiv i beskrivandet av striden mellan 

abolitionisterna och de som tillhör slavpartiet, vilket också gör texten neutral.  

 

”Utrikes – Amerika” 1856-08-11 

Artikeln handlar om hur 750 slavar har blivit landsatta på Havanna, och att slavhandeln 

fortfarande bedrivs av fartyg från New York. Det som beskrivs är vad slavar kostar och 

hur slavarna vanligtvis fraktas på slavskeppen. Det är den enda artikeln i nyhetsmaterial 

som framställs någorlunda positivt, dock inte tillräckligt för att hamna i den kateogorin. 

Bland beskrivs hur kostnaderna ser ut, ”Då en neger i Afrika kostar 10 a 40 dollars, men 

i Amerika 300 a 800 dollars, beräknas en last av 500 negrer lämna i behållning, sedan 

alla kostnader avdragits, 170,000 å 180,000 dollars”. Vidare beskrivs hur ett 

upprorsförsök på slavskeppen skulle bekämpas med hjälp av ”stora massor av nubbar 

med uppåtböjda spetsar vilka utströs på däck så snart de svarta göra försök att befria sig. 

De barfota negrerna kunna då icke röra sig, utan att nubbarna tränger in i fötterna”. 

Texten beskriver alltså hur slavarna ska ”hållas i schack” ombord på slavskeppet, vilket 

kan tolkas som en uppmuntran till slavhandlarna att agera på ett sådant sätt. Sist i 

artikeln står det även ”denna snygga handel bedrives egentligen av i New york bosatta 

portugisare. Under förlidet år har minst 15 dylika fartyg avgått från New york”. Att de 

använder ordet ”snygga” kan tolkas som ironiskt, men samtidigt också som ett sätt att 

beskriva handeln som ett bra sätt att tjäna pengar på. Texten har en relativt neutral ton, 

och det är svårt att avgöra om skribenten är positivt inställd till slavhandeln i 

nyhetsartikeln då det inte står uttryckligen att det är så.  

 

”Utrikes – Amerika” 1860-01-18 

Kortfattat handlar artikeln om hur Förenta Staternas president hyllat unionen för det sätt 

de högre domarmyndigheterna löst slavfrågan och att ”de strängaste åtgärder mot 

slavhandeln skall fortfarande vidtagas”. Artikeln framställs neutralt och skribenten 

framför inte på något sätt positiva eller negativa tankar om slavhandeln, och lägger inga 

värderingar i om det är bra eller dåligt att ”de strängaste” åtgärder ska vidtas mot 

slavhandlare. 
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7 Analys och diskussion 
 

I resultaten framgår att det inte är så stor skillnad mellan tidningarnas sätt att framställa 

slavhandel och slaveri i artiklarna. I första frågan undersöks hur slaveri och slavhandel 

framställs, och det framgår tydligt för varje tidning. I fråga två undersöks sedan 

huruvida det är en mestadels negativ, neutral eller positiv bild tidningarna förmedlar. 

Det som går att konstatera är att skillnaden mellan Folkets röst, Jönköpingsbladet och 

Post- och inrikes tidningar gällande deras sätt att framställa slavhandeln och slaveriet 

var relativt liten sett till om de var negativa, neutrala eller positiva. Det går att koppla 

till fråga tre som undersöktes, då hypotesen grundade sig i att de tre tidningarna skiljer 

sig ideologiskt. Tanken var att deras åsikter om fri handel, kapitalism, människosyn och 

i synnerhet slavhandel och slaveri, ser olika ut och att det då skulle framställas på olika 

sätt i de olika tidningarna. Det som framgår i den frågan och om det fanns skillnader i 

hur slavhandeln och slaveri beskrivs i tidningarna sett till deras politiska ståndpunkt så 

visar resultaten att de nyhetsartiklar som framställdes i negativa och neutrala 

sammanhang i alla tidningar inte skiljde sig mycket mellan Folkets röst och Post- och 

inrikes tidningar. Dock så hade Jönköpingsbladet några färre nyhetsartiklar som 

framställdes i negativa sammanhang. Utifrån det så stämde inte hypotesen att den 

socialistiska tidningen skulle vara mer negativ än den konservativa och liberala. Dock 

så var Folkets röst mer tydliga i sin framställning gällande slavhandeln och slaveriet i 

de nyhetsartiklar som framställdes i negativa sammanhang. Det vill säga, de använde 

sig av fler negativa förstärkningsord än vad de andra två tidningarna gjorde. Det visade 

sig också att de inte fanns några exempel i nyhetsmaterialet där slavhandeln eller slaveri 

framställdes i positiva sammanhang, dock fanns det en nyhetsartikel i Post- och inrikes 

tidningar som lutade mer åt det hållet
55

, men dock inte tillräckligt för att anses vara 

positiv. 

 

Då studien enbart analyserade 15 stycken olika nyhetsartiklar i syfte att få en allmän 

bild av hur slaveri och slavhandel framställdes i tidningarna, så går det inte dra 

slutsatsen att Jönköpingsbladet skulle vara mer neutralt inställda till slaveriet än de 

andra två tidningarna då de hade flest neutralt framställda nyhetsartiklar, utan resultaten 

antyder enbart det här, och många fler nyhetsartiklar hade behövt undersökas för att få 

en tydligare bild. Givetvis är det svårt att avgöra vad skribenten för varje artikel ville 
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förmedla, och det är som tidigare nämnt en tolkningsfråga och viktigt att den subjektiva 

bedömningen alltid tillgodoses.
56

 Det var även så att de flesta nyhetsartiklarna handlade 

på ett eller annat sätt om Amerika eller de Förenade Staterna, men eftersom de var två 

centrala platser för slaveri och slavhandel under den perioden så faller det sig naturligt 

att många av de utrikes nyheterna rörande slaveri och slavhandel också kom därifrån. 

 

Det är viktigt att vara medveten om det faktum att tidningarnas riktlinjer för vad de fick 

publicera och inte, förmodligen skiljde sig åt under den period de var aktiva, vilket 

också är viktigt att ha i åtanke vid granskandet av resultaten. Tidningarna har visserligen 

alltid ett val och kan välja det som ska publiceras, vilket också säger en del om deras 

åsikter och vad de vill förmedla till sina läsare. Då även skribenterna i de olika 

tidningarna givetvis påverkas av sin samtid så påverkar det även deras sätt att skriva och 

förmedla nyheter. Som sagt finns det alltid en intim koppling mellan samhälle, politik 

och kommunikation.
57

 Den tidigare forskningen som finns inom ämnet gällande hur 

tidningar gör urval av nyheter vilka de sedan publicerar till allmänheten, och hur det 

gjordes medvetna val för att påverka folket och läsarna som Risley
58

 beskriver, går att 

koppla till det faktum att tidningar används som medel för kommunikation. Det vill 

säga, kommunikation via tidningar kom att bli ett betydelsefullt fenomen för 

allmänheten under 1800-talet. Det som tidningar förmedlar till folket påverkar deras sätt 

att tycka och tänka. Precis som Risley
59

 skrev så användes tidningar som ett verktyg att 

påverka människor och arbeta bort slaveriet i nordamerika, och det var bara ett de 

användningsområden vilket de kunde användas inom.  Att Folkets röst, 

Jönköpingsbladet och Post- och inrikes tidningar medvetet ville påverka sina läsare att 

få en negativ bild av slaveri och slavhandel är svårt att säga, men det är troligt att det 

fanns incitament att göra så då slavhandeln och slaveriet var ett så kontroversiellt ämne 

under 1800-talet, där grupper av människor valde sida och var antingen för, inte hade 

någon åsikt i frågan eller var emot det.  

 

Eftersom tidningar, som sagt, var ett sätt att påverka och sprida vetskap till allmänheten, 

så finns dock möjligheten att de faktiskt gjorde så. Det kan vara så att slaveriet kom att 

bli ett så pass kontroversiellt ämne vilket gjorde att det blev allt svårare för folk att 
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sympatisera med det. Det vill säga, att framställa det neutralt i tidningarna var ett sätt 

hålla sig ifrån kritiken från både de som var för och de som var emot. För de som var 

emot finns också möjligheten att slaveriet användes som en slags retorisk figur, vilken 

man drog paralleller till, för att förstärka sin kritik av andra samhällsfenomen. 

Exempelvis kan det vara så i fallet med ”Svenskens brännvinsslaveri” eller där ”de 

svartes slaveri” används som en måttstock för hur illa någonting var, och att det är 

”svårare än de svartes i Amerika”. Det är givetvis svårt att veta, men att döma av de 

analyserade artiklarna i den här studien så är troligt att skribenterna hade det i åtanke. 

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
 

Eftersom nyhetsmaterialet i den här studien var relativt litet, så hade det gått att göra en 

mer omfattande studie där många fler nyhetsartiklar analyseras. Likaså, går det att vara 

mer specifik och istället fokusera på enbart nyhetsartiklar som berör ett speciellt land 

eller plats i världen, eller en period som exempelvis amerikanska inbördeskriget 1861-

1865. Att göra en kvalitativ textanalys av vad svenska tidningar skrev om syd- och 

nordstaterna i början av kriget, och sedan göra en komparation med vad som skrevs 

efter krigets slut skulle kunna visa på en intressant utveckling och resultat. Genom att se 

vad som skrevs vid vissa viktiga slag, där antingen syd- eller nordstaterna segrade, så 

skulle det gå säkerligen gå att urskilja en viss partiskhet i tidningarna från krigsutbrottet 

till krigets slut.  

 

8 Sammanfattning 

Den transatlantiska slavhandeln, som var en köp- och säljverksamhet mellan länder 

runtom Atlanten, tog fart under 1700-talet och höll på i mer än två sekel. I flera nationer 

röstades förbud mot slavhandeln igenom vid olika tillfällen under 1800-talet och kom 

då att bli ett kontroversiellt ämne. Det här gav upphov till debatter kring de moraliska 

aspekterna, och huruvida det var etisk försvarbart att sälja och köpa människor, och 

under 1800-talet användes tidningar exempelvis i Nordamerika för att påverka 

människors åsikter gällande slaverifrågan. Tankar kring slavhandel och slaveri 

förmedlades till allmänheten via tidningar som kom att bli betydelsefulla 

mediefenomen. Tidningar har alltid använts för att förmedla information till 

allmänheten, och slavhandeln och slaveri var någonting det skrevs frekvent om även i 

svensk press. Den här studien undersöker hur tre svenska 1800-talstidningar – Folkets 
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röst, Jönköpingsbladet och Post- och inrikes tidningar – framställde slavhandel och 

slaveri mellan 1840-1860. I varje tidning analyserades15 nyhetsartiklar. Resultatet visar 

att antalet nyhetsartiklar där slavhandel och slaveri framställdes i negativa sammanhang 

är ungefär det samma för den socialistiska tidningen Folkets röst och för den 

konservativa Post- och inrikes tidningar. Det liberala Jönköpingsbladet framställde 

dock slavhandel och slaveriet i mestadels neutrala sammanhang. Ingen av tidningarna 

var positivt inställda till slavhandel och slaveri.  
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