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INLEDNING

“The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion.”

Albert Camus     

Jag har i hela mitt liv varit förälskad i Haiti, och då främst vodou. Denna mystiska religion hade sin 

födelse på Haiti i samtid med att den haitiska revolutionen ägde rum, och har sitt ursprung från flera 

olika afrikanska stammars folkliga traditioner, myter och trosuppfattningar. Samma afrikanska 

stammar, som kom att bilda stommen för den stora slavpopulation som var stationerad på ön, kom 

att agera som arbetskraft på den dåvarande franska kolonin Saint-Domingue. Vodou i sig, om vi 

skulle ge själva religionen en ogenerös förenkling, handlar om människans tillbedjan till loas, eller 

andar, som via offergåvor kan ingripa i människans vardag och hjälpa dessa. Loas mystik, den 

påtagliga känslan av magi och religionens historia var de element som drog mig till vodoun, och det 

hjälpte att färga mitt val av inriktning. Självfallet är detta inte det enda ämnet för mig, och jag kom 

att börja fokusera på vodouns användning i samband med upproret i Saint-Domingue. Att vilja 

centrera uppsatsen runt konflikten på Saint-Domingue under år 1791-1804 kommer ifrån min 

hängivenhet för militärhistoria, som jag oftast använt mig av som inspirationskälla för att fördjupa 

mig i viktiga historiska händelser. Dessa två intressen kom att bli en bra mix tillsammans, så som 

när man utforskar en ny maträtt med spännande exotiska kryddor, och idén växte sig fram tills den 

blev ett forskningsarbete. Det var dock först genom David Westerlunds bok Vodou, santeria,  

olivorism – om afro-amerikanska religioner som jag verkligen fick glöd till uppgiften.

      I avsnittet om vodouns historia gav författaren endast en ytterst kort förklaring till slavarnas 

seger under upproret som lyder; "Framgången i konflikten berodde främst på frihetskämparnas 

militära skicklighet, men även på att försvararna kunde dra nytta av att de franska soldaterna föll 

offer för de tropiska sjukdomarna"1. Denna förklaring föll mig både förenklad och om något 

missvisande. Ett krig vinns inte bara av duktiga soldater, eller för att motståndaren lider av 

epidemier, utan det finns ytterligare faktorer som måste analyseras. Vilket stöd hade motståndarna, i 

denna situation fransmännen, från fastlandet? Vad använde sig rebellerna av för att kunna ena sig 

mot den franska krigsmakten? Hur såg respektive fraktions ledare på konflikten? Jag skulle kunna 

fortsätta med en myriad av andra faktorer som jag anser vara lämpade för att analysera konflikten, 

men  ändå fanns det en fråga som för mig behövde besvaras: hade vodoun någon inverkan på 

konflikten? Jag utvidgade mitt perspektiv om frågan via en rad litterära verk men fann att detta var 

ett väldigt orört ämne som i flera fall behandlades med knapp information eller vagt intresse. Jag 

bestämde mig att med min undersökning kunde jag förnya en annars så förbisedd händelse och de 

religiösa anknytningar som kunde ligga bundna med konflikten på Haiti.

1 David Westerlund, Vodou, santeria, olivorism om afro-amerikanska religioner – Vodou, sid. 49.
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING
      Syftet med uppsatsen blev att försöka förtydliga vodouns inblandning i slavupproret på Haiti år 

1791-1804, där jag har för avsikt att vilja bevisa att vi kan se en betydande roll för religionen som 

en enande faktor och som en motivation för slavarna i deras kamp för frihet.

     Den problematik jag fann för ämnet var att det har varit i de flesta fallen en knapphändig fokus 

på just denna information i de flesta forskningsarbeten jag kommit över, och att ämnet enligt mig 

behöver förnyas med ett fördjupat perspektiv på konflikten, något som har berörts av vissa forskare 

genom åren, så som Geggus och Rigaud2. Med tanke på dagens mångkulturella samhälle, där vi har 

ett öppet sinne för religion och kultur så finner jag det allt mer viktigt att vidröra den kulturella och 

religiösa historien, för att öka förståelse och empati. Haiti i dagens läge har lidit förödande kval från 

krig, korruption och naturliga katastrofer, vilket enligt mig betyder att vikten för ett fördjupande i 

den religion som uppkommit i samband med det första upproret på Haiti och dess betydelse för 

Haitis historia är aktuell. Förutom det så vill jag ta en aktiv ställning i debatten om just vodouns 

inblandning i konflikten som började i slutet av 1700-talet.

     Jag kommer använda mig av en frågeställning som lämpar sig för ett historiskt perspektiv 

angående den religiösa inblandningen, där jag hoppas få fram de svar som jag anser kommer att 

lägga mer tyngd bakom mina synpunkter om vodouns inblandning. Nedan följer de frågor jag 

kommer att utgå ifrån:

– Vad hade vodoun för betydelse för slavupproret på Haiti?

– Hur såg kolonialmakterna, och då främst fransmännen, på vodou?

– Om det fanns några betydande ritualer för upproret, hur såg den då ut och vart utfördes den?

– Vilka kultledare nämns i upproret?

– Vilka var de största motgångarna för de kolonialmakter som stred mot slavarna?

– Hur påverkade klasskillnaderna mellan de olika slavarna och mulatterna synen på vodou?

METOD OCH MATERIAL
För denna uppsats kommer jag använda mig av en litteraturundersökning av material som specifikt 

fokuserar sig på Haitis revolution, och förhoppningsvis vodouns inblandning, eller åtminstone 

nämnandet av religionen under kriget. Att valet blev som det blev för metoden handlar om en viss 

avsaknad av de ekonomiska möjligheterna jag önskat mig för att kunna försöka studera första 

handskällor och tidigare dokumentationer om konflikten. Jag har varken de pengarna eller den tiden 

att kunna resa till Haiti för att efter det börja det byråkratiska arbetet för att komma åt statsarkivet. 

2 Markel Thylefors, A Vodou Ceremony in 1791 and its Contemporary Significations – Bwa Kayiman revisited, sid. 77.
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Annars finns det många första-handskällor som släppts ut i bokform, men på grund av språkliga 

brister från min egen sida (specifikt franska) så blev dessa tyvärr oanvändbara. Istället fokuserar jag 

på denna uppgift att göra en vidare litteraturundersökning för att via de böcker jag kommit åt att 

validera mina egna teorier om vodouns inblandning i konflikten.

      Vad som kom att inspirera mig till valet av denna metod kom i samband med mitt urval av 

facklitteratur, när jag läste Dick Harrisons Slaveri – en världshistoria om ofrihet från 2010. Vad jag 

reagerade på var hans envisa erhållande om att vodoun inte på något sätt hade någon inverkan på 

revolutionen. Dessutom använde han inte den vetenskapligt accepterade terminologin ”vodou” 

(vidare om detta i stycket om Terminologi). Detta fick mig att börja undra ifall den amerikanska 

facklitteratur som Harrison fokuserat sig på som källmaterial till sin egen bok kan ha påverkat hans 

tolkning om vodouns inblandning. Vidare i en elektronisk kommunikation jag hade med honom så 

visade det sig att han inte hade spekulerat i dessa vägar och han erkände för mig en bristande 

kunskap om religionen.

      Så uppsatsen kom att luta på att jag försökte jämföra material mellan skeptiker och de som 

ställer sig lika till mina egna åsikter om den religiösa närvaron i kriget. I materialet nedan finns det 

urval av litteratur som jag använt i mitt arbete.

Voodoo in Haiti 1959 – Skriven av antropologen Alfred Métraux, som försöker med ett objektivt 

    sinne beskriva vodoun och dess historia med hjälp av både skeptiska och 

    vodou-vänliga teorier. Ger en detaljerad och fördjupande forskning om 

    religionen och dess seder, traditioner och ritualer.  

Encyclopedia of Religion 1988 – Mircea Eliades 16 volym långa encyclopedia för allt inom 

    religion ger ett brett perspektiv, vilket han hämtar från flertalet författare 

    för varje kaptiel, på allehanda religioner och religiösa riter, seder och 

    traditioner.

Slavery and other forms of unfree labour 1988 – I Léonie Archers samlade forskningsverk så 

    låter hon flera olika antropologer ge skildringar angående olika historiska 

    händelser som kom att bli påverkade eller berörda av olika former av 

    slaveri.  

African Political Ideology and the Haitian Revolution 1993 – Denna artikel, skriven av John K. 

    Thornton är tillägnad den fraktion av Kongo-slavar som fanns i Saint-

    Domingue, och den historiska ideologiska kamp som spelat stor roll för 

    Kongo, och som kom att påverka Haitis revolution.

Vodou, santeria, olivorism – om afro-amerikanska religioner 2006 – David Westerlund har gjort 

    ett samlat verk av olika forskningsarbeten kring afro-amerikanska 
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    religioner, och ger en fördjupande kunskap kring de religioner som han 

    låter bearbetas i sin bok.

A Vodou Ceremony in 1791 and its Contemporary Significations 2009 – I Markel Thylefors 

    artikel angående vodou-ritualen Bwa Kayimans inblandning och påverkan 

                            av revolutionen, så ger han en detaljerad historia kring ceremonin med 

    känslosamma förklaringar för ritualens äkthet och dess roll för dagens 

    haitier.

Slaveri – en världshistoria om ofrihet 2010 – I sin serie om slaveriets historia så ger Dick 

    Harrison en levande skildring av de slavkolonier som de 

                europeiska stormakterna lät styra över under imperialismens tidsålder. Han 

    visar ingen direkt fördjupning av de olika slavarnas och upprorens religiösa 

    påverkan, men ger en detaljerad historia.  

FORSKNINGSHISTORIA
Debatten om vodouns påverkan av den haitiska revolutionen har varit lång och har delats upp i två 

läger; där den ena sidan anser att vodoun spelade en stor roll för det organisatoriska elementet i 

upproret, medan andra håller sig till att vodoun i princip bara hade en individuell påverkan på dess 

utövare och att de historiska händelser som anknyter vodoun som en ingrediens bara är 

efterkonstruerade myter. Vad i princip samtliga är överens om är att vodoun på något vis har 

påverkat revolutionen, och att vikten av vodoun för den haitiska befolkningen så som ett sätt att 

identifiera sig är väldigt aktuellt idag.

     Ämnet tog sin början efter revolutionens slut när haitiska historieskrivare och nationalister 

började dokumentera händelseförloppet av revolutionen för att ge en helhetsbild åt civilbefolkning.3 

Först då börjar vodoun seriöst nämnas i litterär form, och förmodligen låg detta främst i att skapa en 

identitet åt den haitiska befolkningen som tog sina första steg som fria människor.

      Ändå så har vi idag flera religionsvetare och historiker som försökt utvidga den fakta som finns 

om revolutionen och för att försöka skapa en klarare bild av vodouns betydelse. Vi har lärda så som 

Price-Mars, Rigaud, Menneson-Rigaud, Laguerre, Desmangles och Mathieu som omfamnar 

konceptet att vodoun hade en viktig roll att spela under revolutionen, medan kända forskare så som 

Pluchon, Hoffman och Geggus erhåller en viss skepsis till religionens inblandning.

       Mycket av debatten cirkulerar främst runt frågan om den stora vodou-ceremonin Bwa Kayiman 

ägde rum eller inte, den ritual som sägs ha varit startskottet för revolutionen.4 Métraux menar att 

fast mycket av den historia om vodou som skrevs under 1800-talet var skriven av nationalistiska, 

3 Dick Harrison, Slaveri, en världshistoria om ofrihet – Rymlingar, riksbildare och revolutionärer, sid. 595.
4 Markel Thylefors, A Vodou Ceremony in 1791 and its Contemporary Significations – Bwa Kayiman revisited, sid. 75.
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haitiska historiker så finns det fortfarande källor, vars ställning till Haitis kultur och befolkning var 

främst fientlig, som berättar om samma händelser (i det här fallet Bwa Kayiman). Detta ger en 

övertygande uppfattning att dokumentationerna om vodoun är mer komplicerad än vid första 

anblicken. Harrison däremot verkar vara väldigt självsäker med att säga att allt om vodouns 

inblandning ”skall tas med en nypa salt”5 och att det är väldigt ifrågasättande om mötet som kom att 

bli Bwa Kayiman. Han förnekar inte att ett viktigt möte för upproret har ägt rum, men att den skulle 

ha religiösa grunder nekar han. Detta borde inte kännas underligt, då Harrison grundat sin forskning 

på skeptikern Geggus tidigare arbeten. I David Nicholls artikel, från Archers samlingsverk, om 

Haitis närmaste år efter kriget så menar han att vodouns totala påverkan kan förtjäna att bli 

ifrågasatt men att den definitivt fungerade som en identitetsförenande faktor för slavarna och 

förmodligen en motor för organisationen mellan de afrikanska slavarna. Thylefors skriver i sin 

artikel en väldigt övertygande skildring, enligt mig om Bwa Kayimans betydelse för revolutionen, 

men även ceremonins fortsatta påverkan på den haitiska identiteten.    

BEGREPP OCH TERMINOLOGI
När vodou uttrycks i vårt västerländska samhälle så ser vi det skrivet som "voodoo" och det är svårt 

att undvika bilder av zombies, häxpräster med makt över ond magi och små dockor som blir utsatta 

för frenetiska nålstick. Vi känner även igen vodou ifrån filmklassiker så som Live and Let Die 

(1973) där den brittiska agenten James Bond måste tampas med hårdnackade "voodoo-gangstrar", 

och från yngre storfilmer så som Disneys Prinsessan och Grodan (2009) och Iain Softleys the 

Skeleton Key (2005). Det dessa filmer har gemensamt är att vi får se kanske den starkaste 

västerländska bilden av vodou; en nästan infernalisk religion som bygger på onda trollkarlars makt 

över andar och svartmagi, och förtrycket av sina medmänniskor. Vi kan även se vodou som en 

antagonist i författaren Nick Stones böcker om Miami-polisen Max Mingus och hans kamp mot den 

kriminella vodou prästen Solomon Boukman.

       Det är med denna infallsvinkel som många får sin första kontakt med vodoun; med den 

stilistiskt förvrängda bilden som Hollywood använder sig av. Hur kommer det sig då att denna 

religion gärna blir misstolkad och utsatt för antagonism från bland annat den amerikanska 

industrijätten som är Hollywood? Som en tankeställare för stunden så kan vi ju beskåda dessa fakta; 

Vodou har sitt ursprung på Haiti, där den var från början en religion bland de afrikanska slavarna. 

När väl revolutionen på ön hade lagt sig år 1804 så hade vi den första svarta republiken någonsin, 

och den låg mitt bland västvärldens mäktigaste nationer.6 Förutom det så visade revolutionen att 

upproriska slavar kunde slå sig fria från sina herrar, något som kom som en chockvåg över hela 

5 Dick Harrison, Slaveri, en världshistoria om ofrihet – Rymlingar, riksbildare och revolutionärer, sid. 595.
6 David Westerlund, Vodou, santeria, olivorism om afro-amerikanska religioner – Vodou, sid. 50.
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världen där fortfarande kolonialmakterna regerade. En plan lades fram för att smutskasta och 

bojkotta den nya republiken. Detta blev en accepterad utrikespolitik bland de västerländska 

stormakterna i hopp om att kunna orsaka en ekonomisk krasch på ön, och se till att nationen snabbt 

skulle förfalla.7 Spår av detta tankesätt finns kvar än idag, där vi bland annat har den amerikanska 

benämningen "voodoo", en förenklad och förvriden version av den haitiska formen "vodou" som 

ofta används i vardagsuttryck. Voodoo togs i bruk för att skapa en känsla av primitivitet och skräck 

runt religionen, och därmed hjälpa till att sprida dåligt rykte runt Haiti och dess befolkning. 

Användandet av ordet voodoo är idag utspritt i det amerikanska samhället och behöver inte 

nödvändigtvis förknippas med någonting negativt, även fast ordet i sig har en negativ historia. 

Däremot så använder forskare och utövare helst den haitiska formen vodou.8

      I Harrisons Slaveri så nämner han dock vodou med sitt västerländska uttryck ”voodoo”. I ett 

samtal med honom så berättade han för mig att han inte hade fått något intryck av de olika 

betydelserna för ordet. Vidare i diskussionen meddelade han att hela hans Slaveri grundar sig på 

amerikansk facklitteratur, och i USA så har man ännu inte anammat ”vodou” som den rätta 

benämningen.

      I Métraux fall, med sin Voodoo in Haiti, så är han tydlig med att han vill försöka ändra synen på 

ordet ”voodoo” och försöker istället bearbeta de negativa aspekterna med det för att ge det en 

värdigare status i samhället (och då inte minst det amerikanska).

7 David Westerlund, Vodou, santeria, olivorism om afro-amerikanska religioner – Vodou, sid. 50.
8 David Westerlund, Vodou, santeria, olivorism om afro-amerikanska religioner – Vodou, sid. 50.
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KAPITEL 1 – KRIGETS BAKGRUND

”By overthrowing me, you have done no more than cut down the trunk of the tree of the black liberty in St-Domingue. 

It will spring back from the roots, for they are numerous and deep.” ------- Toussaint L'ouverture

Något som vi människor hyllat igenom tiderna av vår livslånga historia, ett mål att kämpa för och 

ett ideal som var hjälte och hjältinna bör sträva efter är utan tvekan; frihet. En personlig definition 

av ”frihet” kan uttryckas som en moralisk och politisk princip som eftersträvar att identifiera de 

förhållanden som krävs för att en människa skall kunna styra över sig själv, genom att kunna agera 

genom sin fria vilja och ta ansvar för sina egna handlingar. Att en människa skall kunna ha ett 

sådant enkelt krav på sin existens att hon kan få styra över sina egna handlingar känns för oss 

människor i det moderna 2000-talets samhälle som ett faktum. Genom att tala utifrån mig själv så 

kan jag konstatera att jag inte har viljan att påtvinga min makt eller min religiösa uppfattning på 

mina grannar eller mina andra medmänniskor. Jag strävar inte efter att styra genom dominans eller 

att utöva min vilja över andra genom våld eller andra medel som skulle undertrycka deras egna 

känsla av fri vilja. Jag vågar även tro att mina egna grannar förhåller sig likadant mot mig. Men 

ändå så var det tvunget till att så mycket blod behövdes offras för att vi skulle kunna erkänna en 

sådan filosofi idag. Krig där vi såg förtryck kämpa mot frihetens ideal ligger utspritt över vår 

historia, där de båda sidorna har haft en myriad av ansikten och burit tusen olika fanor. Om inte 

annat så kan vi idag beklä forna, gamla och unga krig som kampen mellan förtryckaren och 

frihetskämpen. Att föreställa sig att de Allierades kamp inte var för något annat än frihet mot Hitlers 

förtryckande nazistiska regim under Andra Världskriget är inte svårt, men något som bör nämnas är 

ju det faktum att även efter Andra Världskrigets slut så ägde fortfarande flera av de segrande 

länderna på de Allierades sida kolonier över flera platser i världen, länder som de lagt under sig 

under de stora kolonialmakterna.

      Med andra ord kan vi beskåda krigstematiska aspekter som förenklade perspektiv för att kanske 

rent av romantisera de olika sidorna i konflikten. Det finns en anledning varför det kallas ”vinnaren 

skriver historien”. Men ändå så har vi ett kapitel i vår historia där vi nämner en rad olika 

våldsamma händelser som Revolutionens tid, eller Frihetens tid. Vi lär oss om dessa konflikter i 

skolan sen tidig ålder, och får ögonen vidgade till denna period som myntade det franska uttrycket 

"Liberté, égalité, fraternité", eller "Frihet, jämlikhet, broderskap". Vi blir fördjupade i konflikter så 

som den Amerikanska Revolutionen där de amerikanska kolonialisterna kämpade för sin 

självständighet och frihet från den brittiska kronan, och den Franska Revolutionen där vi får lära oss 

om det franska folkets kamp mot den franska adeln och kungahusets förtryck via vår media. Vi 

kommer i kontakt med dessa tider genom dagens popkultur, där vi har bland annat filmer så som 
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Patrioten (2000) för att hjälpa oss visualisera de händelser vi inte var där att beskåda. Ändå finns 

det ett frihetskrig som knappt får utrymme eller rättvisa, även fast det i sig var så storslaget att det 

kom att verkligen stå för "Liberté, égalité, fraternité ", för är inte det verkligen ordens rätta 

bemärkelse när det handlar om kampen mot sin slavdom? Jag pratar självfallet om slavupproret på 

Haiti under åren 1791-1804. Detta uppror kom att bli det första lyckade slavupproret genom hela 

vår mänskliga historia, där vi verkligen kan tala om hur ett frihetsberövat folk bekämpade en annan 

makts totala förtryck över deras fria vilja och deras makt att kunna styra över sig själva.

BLAND SOCKER OCH BLOD – SLAVUPPRORET 1791-1804

HISPANIOLA BLIR SAINT-DOMINGUE

Ingen kan ta ifrån Christofer Columbus att hans upptäcktsresa av Amerika, under slutet av 1400-

talet, fick de dåvarande europeiska stormakterna att öppna ögonen för de rikedomar som låg på 

andra sidan Atlanten. Outforskade landsmassor som lovade om dyrbara och än så länge ej erövrade 

resurser (där drömmen om guld var den största) provocerade de europeiska makterna till handling, i 

en tävling om vem som skulle vara den förste att roffa åt sig det mesta av det nya bytet. Man 

började att samla ihop expeditioner, ledda av våghalsiga äventyrare som blev sponsrade av 

kungamakterna med skepp, soldater och tillräckligt mycket vapen och krut för att kunna erövra nya 

områden åt sina herrar, hela tiden som man höll ett vakande öga på sina grannar. Hastiga allianser 

gjordes mellan de olika stormakterna för att alla parter skulle ha möjligheten att kunna delta i resan 

mot väst, och hot om krig kunde synas på horisonten när diplomati inte kunde lösa gammal groll 

mellan några av nyckelspelarna. Samtidigt sporrades stormakterna till frenetisk handling när rykten 

om att den  nya världen i väst skulle hålla högar av guld gömda från den upplysta människan, och 

endast de okultiverade och ociviliserade indian-folken stod i vägen för otaliga rikedomar.

      I spanjorernas fall så började de erövra stora delar av den södra kontinenten i väst, och flera 

viktiga öar vid den mexikanska gulfen samtidigt som de fick landsfäste vid den södra delen av den 

norra kontinenten. De spanska conquistadorerna hoppades hela tiden på att finna det mytomspunna 

silvret och guldet samtidigt som de besegrade inkafolkets och aztekernas riken under första hälften 

av 1500-talet, men ändå blev det inte dessa världsliga rikedomar som kom att bli det stora priset av 

erövringarna utan något så banalt som jord.

      Innan erövringarna av Amerika hade sockret börjat dyka upp på marknaden över Europa. Det 

odlades redan i spanska och portugisiska kolonier så som Madeira, Kanarieöarna och São Tomé, 

och hade visat sig vara mycket populärt bland den europeiska befolkningen. Sockrets vikt för det 

västerländska samhället blir även förtydligat av de amerikanska koloniernas ekonomiska vinster av 
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just samma produkt. För spanjorerna så visade det sig att deras nya kolonier runt den södra 

kontinenten av den nya världen, Sydamerika, var perfekta platser för sockerodlingar. Bland annat 

började man utnyttja den inhemska indianbefolkningen på ön Hispaniola (en spansk koloni bland de 

karibiska öarna) till att både utvinna öns råvaror av ädelmetaller men även för att börja bygga upp 

spanska sockerodlingar. Dock så blev projektet ett fiasko, där de administrativa ledarna för den 

spanska kronan var alldeles för oerfarna och fantasilösa när det kom till utvecklandet av odlingarna. 

Indianbefolkningen, nu som slavar, dog ut tidigt på grund av svåra arbetsförhållanden och kontakten 

med europeiska sjukdomar. Spanjorerna började efter ett tag dra tillbaka mycket av deras väpnade 

styrkor, entreprenörer och kungliga representanter från Hispaniola när de till slut tröttnade på de 

motgångar de haft med sockerodlingarna. De var ändå ganska nöjda med att ha utvunnit all 

ädelmetall de kunde finna på ön. Kvar lämnades endast en minoritet av den ursprungliga spanska 

kolonin för att bibehålla spanskt herravälde över ön, och för att fortsätta försöka skapa lyckade 

sockerodlingar. Dock så härjade fortfarande orosmoln över världen och andra makter började senare 

intressera sig för Hispaniola.9

     År 1630 så övermannades en mindre spansk garnison på den lilla ön Tortuga utanför Hispaniolas 

kust, av franska och engelska äventyrare. På grund av sina myndigheters sviktande fokus på dem, så 

satte snart dessa äventyrare upp ett näste som kom att bli en hamn för sjörövare, opportunister och 

jägare, där de kunde bland annat sälja rökt kött och skinn till sjöfarare (när de inte fann det 

lämpligare att plundrade samma sjöfarare). Dock så utbröt det efter ett tag konflikter mellan de 

olika parterna på ön, vilket resulterade i att fransmännen kastade ut sina engelska allierade, och 

började ta sikte på Hispaniola själv. Med tanke på spanjorernas låga intresse för ön så blev den ett 

lämpligt byte för plundring. Den franska kronan hade ett intresse att utvidga sin närvaro bland de 

karibiska öarna och använde sig av ön Tortuga som en militärbas för att kunna erövra den spanska 

kolonin. Krig utbröt mellan de spanska kolonialisterna och de franska styrkorna, och under den 

senare hälften av 1600-talet låg en tredjedel av ön i erövrarnas händer. Detta blev officiellt ansett 

som fransk mark under freden i Ryswick år 1697 av Spanien, och fransmännen döpte deras nya 

koloni till Saint-Domingue.10

FRANKRIKES KRONJUVEL

Den franska kolonialpolitikens ekonomi gick helt och hållet ut på produktion av socker, ett system 

de förfinat genom sina nya erövringar runt om i världen och Saint-Domingue var redo för att bli den 

stora kärnan i den produktionen. Dock så uppstod det problem även för fransmännen när de väl 

9 Dick Harrison, Slaveri, en världshistoria om ofrihet – Amerika, sid. 289.
10 Dick Harrison, Slaveri, en världshistoria om ofrihet – Amerika, sid. 289.
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startade med sina plantager. En stor mängd arbetskraft var nödvändig för att kunna ta hand om 

odlingarna, och den franska kronan lovade varje fransk man och kvinna en jordlott i kolonin för 3-4 

års tjänst vid sockerplantagen. Tyvärr gick många av de nyanlända franska arbetarna under främst 

på grund av tropiska sjukdomar, men även de svåra arbetsförhållanden som krävdes för att 

produktionen skulle kunna fortlöpa tog många liv. Detta ledde till att det aldrig blev något ordentligt 

arbetsflöde från det franska folket sida. Därmed var Frankrike var tvunget till att finna annan 

arbetskraft. Så under den första hälften av 1700-talet gav Frankrike upp det europeiska 

kontraktsarbetet för att istället expandera slavsystemet, vilket ledde till en större import av 

afrikanska slavar till Saint-Domingue. Man ansåg helt enkelt att de afrikanska slavarna skulle vara 

mer lämpade för det tropiska klimatet och jordbruksarbetet, och med den stora tillgång av slavar 

från Väst- och Central-Afrika så blev det ett enormt flöde av slavar som varje år transporterades till 

de franska kolonierna. På 1780-talet så räknar man allena att det anlände cirka 40 000 slavar till 

Saint-Domingue varje år.11 Produktionen tog vid i en rasande fart, och Saint-Domingue stod snart 

som Frankrikes kronjuvel bland alla deras kolonier. I Harrisons bok Slaveri (2010) kan vi läsa 

följande:

Alla andra kolonialmakter avundades deras rika koloni. Omkring 40 procent av Frankrikes samlade 

utrikeshandel var knuten till Saint-Domingue. Två femtedelar av världens socker producerades på västra 

Hispaniolas kustslätter. Mer än hälften av världens kaffe odlades på kullarna och bergssluttningarna i kolonins 

inland. Saint-Domingues samlade produktion var troligen dubbelt så stor som hela brittiska Västindiens.12   

ATT SLAVA FÖR FRANSMÄNNEN

Livet som slav i Saint-Domingue var ett fruktansvärt liv, där medellivslängden efter att du som slav 

anlänt till kolonin var mellan 10 och 12 år. De franska plantageägarna styrde med hårt järngrepp 

över sina odlingar, och många av slavarna som användes som arbetskraft dog till sina franska 

herrars piskor. Som slav kunde du bli behandlad hur som helst av din husbonde, och många 

fransmän gjorde det till sin plikt att utöva sin makt över sina tjänare. Förutom våldet på plantagen 

så var det riskfyllt att arbeta ute på sockerfälten, där naturen själv kunde bli slavarnas död i form av 

giftiga reptiler, spindlar och insekter. Arbetsförhållandena var helt enkelt fruktansvärda, och i 

Métraux bok Voodoo in Haiti får vi en tydlig redogörelse över en arbetsdag för slavarna:

'For the Negroes work starts before dawn' – wrote Girod-Chantrans in 1782. 'At eight o'clock they get their 

; they go back to work till midday. At two o'clock they start again and carry on till nightfall; sometimes right up 

to ten or eleven p.m.' The two hours in the middle of the day, and all holidays, were given over to the 

cultivation of their own foodstuffs.13

11 Dick Harrison, Slaveri, en världshistoria om ofrihet – Amerika, sid. 290.
12 Dick Harrison, Slaveri, en världshistoria om ofrihet – Amerika, sid. 290.
13 Alfred Métraux, Voodoo in Haiti – The History of Voodoo, sid 32.
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Egentligen hade kung Ludvig XIV av Frankrike, år 1658, infört lagar för att skydda slavar för 

övervåld, och dessutom försöka ge dem privilegier så som lediga dagar på söndagar och helgdagar. 

Han grundade sina lagar på Code Noir, ett codex av regler som hade sina rötter i romersk slavrätt, 

och menade att även fast man skulle förtrycka de afrikanska vildarna skulle man även beskydda 

dem. Tyvärr fanns det inga kungliga ämbetsmän på Saint-Domingue, och de franska plantageägarna 

hade antingen ingen aning om dessa lagars existens eller så ignorerade de bara helt och hållet. För 

att bevittna om den sadistiska sidan hos den vita mannen på kolonin är det bara att betrakta 

plantageägaren Monsieur de Saint-Martin som ensam dödade fler än 200 slavar. De sista fem-sex av 

hans offer dog efter att nästan ha blivit totalt stympade på sina kroppsdelar under år 1741.14

      Självfallet så fanns det slavar som gjorde allt i sin makt för att kämpa mot sina vita herrars 

förtryck. Flera fall av självmord, förgiftning, sabotage, flykt och väpnat uppror förekom i kolonin. 

Detta ledde till att så fort en fransk plantageägare misstänkte en slavs lojalitet så torterade och 

brände man denne. Bland annat så kunde en slav, som agerade kock i sin husbondes hushåll, bli 

knuffad in i en öppen köksugn om husbonden fann maten på något sätt underlig till smaken. Det 

fanns dock de slavar som verkligen lyckades göra motstånd mot sina vita herrar och behålla sin 

frihet, och det var maroonerna.15

      Marooner, eller slavar som lyckats rymma och efter det behållit sin frihet med hjälp av väpnad 

makt och list, hade existerat på Hispaniola ända sen spanjorerna verkat på ön. De spanska 

kolonisterna hade jagat förrymda slavar redan på 1500-talet, och de franska plantageägarna hade 

exakt samma problem när afrikanska slavar slog sig lösa från sina bojor och tog upp väpnat 

motstånd. Dessa slavar slog sedan ihop sig efter att de rymt, och bildade grupper av marooner som 

utövade plundringsräder mot de lokala plantagerna, för att få tillgång till förnödenheter och resurser 

så att de kunde fortsätta sin kamp. De hade helst sina tillflyktsorter uppe bland bergen, och tog hjälp 

av den svåra terrängen för att bli i princip onåbara för fransmännen. Ett av de längst långlivade 

maroon-samhällena var le Maniel, som låg vid den södra delen av kolonin, gränsande med den 

spanska delen av Hispaniola. Denna by var försvarad av cirka 138 stridsdugliga marooner, och 

fransmännen blev gång på gång tillbakaslagna när de attackerade le Maniel.16 Förutom maroonernas 

vildsinthet (då de hellre kämpade in i döden än att bli tagna som fångar), och deras bruk av den 

svåra terrängen så fick de förrymda slavarna hjälp av de vänligt sinnade spanjorerna på andra sidan 

gränsen, som gärna gav dem resurser och vapen så länge de fortsatte sin kamp mot fransmännen. 

Det hela slutade med att fransmännen fick gå in i en fred med maroonerna för att få dem att upphöra 

sin attacker på plantagen, och i utbyte för deras frihet skulle maroonerna hjälpa till att fånga andra 

14 Dick Harrison, Slaveri, en världshistoria om ofrihet – Amerika, sid. 293.
15 Dick Harrison, Slaveri, en världshistoria om ofrihet – Rymlingar, riksbildare och revolutionärer, sid. 591.
16 Dick Harrison, Slaveri, en världshistoria om ofrihet – Rymlingar, riksbildare och revolutionärer, sid. 591.

13



förrymda slavar.

           Bland de med afrikanskt blod i sina ådror så fanns det även de som var oknutna till våld och 

var i den rätta bemärkelsen ansedda fria, även fast de var hemskt diskriminerade bland 

plantageägarna. Dessa var indelade i de två kategorierna frigivna slavar och mulatter (afrikaner som 

härstammar ifrån vita och svarta föräldrar, vilket oftast var en konsekvens av att vita plantageägare 

delade säng med sina slavinnor), där mulatterna i särklass hade det bättre ställt än de frigivna 

slavarna. Mulatter hade tillåtelse att både äga mark och slavar på Saint-Domingue, något som inte 

förekom på någon annan fransk koloni (vanligtvis kunde endast mulatter skaffa sig arbete som 

hantverkare som bäst i kolonierna). Men även om dessa två kategorier av afrikaner var i regelns 

rätta bemärkelse fria så var de hemskt diskriminerade av de vita plantageägarna. Man införde 

etikettlagar för att påvisa den vites storhet över de fria färgade, där bland annat mulatter var 

tvingade till att resa på sig om en vit dam gick förbi dem.

       Livet som färgad var helt enkelt väldigt svårt, och de franska kolonialisterna utövade hela tiden 

sin överhöghet med hjälp av våld och arrogans mot sina undersåtar. Ingen av de vita kunde på något 

vis tro att det de födde fram var ilska och hat från samma människor de ansåg trögtänkta och 

viljelösa. Att detta hat skulle kulminera till blodiga massakrer och brinnande sockerfält kom allt 

närmare.

SLAVARNA RESER SIG

I Harrisons Slaveri (2010) så berättas följande angående de första dagarna av kriget:

I slutet av augusti år 1791 mötte några spanska soldater en ensam svart slav beväpnad med lans, machete och 

ett par pistoler. Spanjorerna vaktade gränsen mellan den spanska och franska sidan av Hispaniola. Slaven hade 

en förskräcklig historia att berätta. Ett par dagar tidigare hade slavarna på de franska sockerplantagen rest sig. 

Det var krig i Saint-Domingue. Men ni kan ta det lugnt, försäkrade slaven. Varken han eller de andra slavarna 

hade något emot spanjorerna. De tänkte inte angripa dem. Nej, det var fransmännen de var ute efter. Inte en 

enda vit man på den franska sidan av gränsen skulle vara i livet när kriget var till ända.17

Mycket riktigt hade slavarna rest sig i ett uppror mot sina vita herrar, och sockerplantagen kom att 

sättas i brand samtidigt som de franska plantageägarna blev drivna på flykt eller dödade. Att detta 

uppror dock fick en sådant enormt bränsle av slavarna berodde inte ensamt för de förfärliga 

förhållanden som slavarna blivit utsatta för, utan det fick syre och styrka från en annan historisk 

händelse som hände i Europa år 1789. Den franska revolutionen skakade om hela den europeiska 

världen när det franska folket reste sig som en för att krossa det gamla väldet l'ancien régime. Det 

som folket krävde var absolut: jämlikhet, broderskap och frihet. Det franska kungahuset, högsätet 

17 Dick Harrison, Slaveri, en världshistoria om ofrihet – Rymlingar, riksbildare och revolutionärer, sid. 593.
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för det förtyck som monarkin och den franska adeln utövat över sitt folk, brann samtidigt som 

kungens blod rann på avrättningstorget. Det franska folket hade funnit sin gemenskap när de i 

samma stund tillsammans jublat ”viva la revolution”, och askan av det gamla feodalistiska 

samhället kastades med vinden.

      Nyheterna färdades snabbt mellan kolonierna, när skvallersugna sjömän berättade allt de lärt sig 

om fastlandet för hamnarbetarna, och det var många slavar som arbetade vid hamnkvarteren nere i 

Port-au-Prince, i Saint-Domingue. Slavar och framförallt frigivna färgade och mulatter började 

öppna upp ögonen för uttryck som ”broderskap” och ”jämlikhet”, men främst till ”frihet”. De 

färgade börja höja sina röster om deras lika rätt, och mulatter började skramla med vapen för att 

förtydliga deras vilja. Plantageägarna blev inte så underligt nog oroliga över detta, och skickade en 

delegation till Paris år 1789 för att stärka sina positioner och för att säkerhetsställa ett ökat 

självstyre för att kunna kväva de röster som nu krävde sin frihet i Saint-Domingue. Dock så 

överraskades de av besvikelse, när den nya franska riksdagen förkastade deras begäran två år 

senare. Istället återvände delegationen tillbaka till kolonin, och kolonialisterna isolerade sig allt mer 

från Paris och det Frankrike de nu inte kände igen. Den franska riksdagen kom även överens om att 

i alla kolonier skulle människor som fötts av fria föräldrar, även färgade, erhålla oinskränkta 

medborgerliga rättigheter. Mulatterna jublade till detta medan plantageägarna greps av panik, och 

hotade Paris med att Saint-Domingue skulle brytas upp med moderlandet. Efter att Paris visat dem 

stöd i sin kamp om jämlikhet så började mulatterna att samla väpnade styrkor kring sig, samtidigt 

som plantageägarna gjorde allt i sin makt för att kväva den politiska turbulens som börjat ta form i 

deras koloni. Samtidigt såg de afrikanska slavarna hur deras herrar blev allt mer oförsiktiga och 

oense mellan varandra, och insåg att tiden var inne för att äntligen kasta av sig förtryckets bojor.

      Den 14 augusti 1791 så samlade sig en stor skara slavar i skogen Bwa Kayiman (Alligator 

Skogen), efter att ha blivit kallade av han som kom att bli upprorets första ledare, Dutty Boukman. 

Tillsammans, i vad vi idag kan kalla den första stora vodou-ceremoni som tog plats under den 

haitiska revolutionen, så svor slavarna att utkräva hämnd på sina vita herrar. De organiserade sig 

under Boukman, och hans närmaste följeslagare. Några nätter efteråt så gick slavarna till attack mot 

plantagen med machetes och knivar. De vita herrarna var helt oförberedda på detta och blev 

slaktade i sina hem. De upproriska slavarna tände eld på plantage och sockerfält, slavarna stormade 

fram vart de ville, obehindrade att söka vedergällning på de franska kolonialisterna. Under 

upprorets första månader så dödades runt 2000 vita, medan slavarna förlorade cirka 10 000 av sina 

egna i den norra delen av kolonin.18 I november dödades även Boukman av fransmännen, som lät 

hugga av honom huvudet och placera det på en påle i hopp om att dräpa slavarnas kämpaglöd. 

18 Dick Harrison, Slaveri, en världshistoria om ofrihet – Rymlingar, riksbildare och revolutionärer, sid. 595.
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Istället drev de Boukmans anhängare till ett fruktansvärt raseri.

     Under krigets första år så bildades flera olika fraktioner bland de stridande, där fransmännen 

kämpade bland annat mot mulatterna och deras styrkor, mot de afrikanska slavarna som stred under 

gerillaledarna Jean-Francios Papillon och George Biassou som varit Boukmans närmaste rådgivare. 

Maroonerna var delaktiga och kämpade på sin egen sida mot samtliga i konflikten. Dock så kom 

detta kaos att ändra sig när medelåldersslaven Toussaint L'ouverture, som blivit jämförd med den 

romerska slaven Spartacus, reste sig bland de stridande och enade upprorsmakarna under sin fana. 

Toussaint hade även han arbetat som kusk åt sin ägare, men istället för att ansluta sig till den 

sinneslösa slakten av vita som de resterande slavarna gjorde så gjorde han allt i sin makt för att 

skydda sin husbonde och dennes familj. Först när de var satta i säkerhet så anslöt han sig till 

upproret.19

      Efter att Toussaint lyckats ta kommandot över stora delar av de slavar och mulatter i kolonin så 

började de franska plantageägarna verkligen förlora mark till upprorsmakarna. Toussaint sökte 

bland annat hjälp av spanjorerna på andra sidan gränsen, som gladeligen gav honom vapen och 

förnödenheter till sina soldater. Det var definitivt i spanjorernas intresse att få fransmännen att 

förlora makten över kolonin. Men Toussaint ville inte fortsätta med den blodiga kampen, utan sökte 

sig till diplomatiska medel för att avsluta konflikten. Han skickade iväg en delegation till Paris för 

att tala till den franska riksdagen om konflikten på Saint-Domingue. Toussaint hoppades att genom 

en dokumentation av de förfärliga handlingar som plantageägarna åsamkat de färgade i kolonin så 

skulle riksdagen bli tvungen till att lyssna till slavarnas bön om frihet. Mycket riktigt så föll inte 

delegationens berättelse på döva öron när de väl anlände till Paris år 1793. Den franska riksdagen 

kom överens om att frige alla slavar på ön, och 1794 så gjordes en lag för att avskaffa slaveri i alla 

franska kolonier.20 Äntligen fria så hoppades Toussaint att konflikten i Saint-Domingue kunde få ett 

slut, men återigen ville inte plantageägarna lyssna till Paris. Istället allierade de sig med England, 

som samma år gått in i krig med Frankrike, och skickade efter en brittisk flotta som skulle hjälpa 

dem ta tillbaka kolonin. Detta ledde till att britterna ockuperade kolonin och återinförde slaveriet. 

Men de kunde inte på något vis kväva upproret, då allt fler anslöt sig till Toussaints armé.

      Den brittiska ockupationen varade till 1798 innan de blev tvungna att lämna ön. Under den tiden 

hade de förlorat hundratals soldater till slavarnas uppror, och förlorat flera plantager och stora 

resurser på att bibehålla ett slavsystem som höll på att fallera. Hur de än försökte så kunde de inte 

besegra Toussaint och dennes allt växande här, samtidigt som denne inte bara kämpade mot 

britterna utan även nu mot spanjorerna efter att ha bytt allians och nu slogs för den nya franska 

19 Dick Harrison, Slaveri, en världshistoria om ofrihet – Rymlingar, riksbildare och revolutionärer, sid. 595.
20 Dick Harrison, Slaveri, en världshistoria om ofrihet – Rymlingar, riksbildare och revolutionärer, sid. 597.
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republiken. Det Toussaint hade som fördel låg bland annat i hans erfarenhet av terrängen på ön, men 

även i vissa slavars militära erfarenhet som Thornton presenterar i sin uppsats African Ideology and 

the Haitian Revolution: ”the common slaves had the numbers of people necessary to conduct the 

revolt. In addition, many were ex-soldiers and prisoners of war who had the military experience to 

move the revolution forward”21 Dock så skall det poängteras att Toussaint aldrig tillät avrättningar 

av fångar, och försökte hela tiden styra konflikten från blodiga massakrer. När britterna väl lämnade 

ön, och slaveriet återigen upplöstes så hade Toussaint en armé mellan 13 000 och 14 000 svarta 

krigsveteraner. 22 För andra gången så hoppades Toussaint att konflikten var över och att hans folk 

äntligen vunnit sin frihet. Han utropade sig själv som generalguvenör över Saint-Domingue och 

gjorde kolonin till ett självstyre inom Frankrikes ramar. Man såg nu fram till tiden för 

återuppbyggnaden av kolonin. Men en ny makt i Frankrike kom att resa sig i fastlandet, och 

Napoleon började blicka tillbaka mot den förlorade kolonin.

DE SISTA BLODIGA ÅREN

Efter att Napoleon Bonaparte tagit över makten i Frankrike genom en statskupp den 9 november, så 

återinförde han slaveriet i alla de franska kolonierna. Napoleon hade många rasistiska åsikter, och 

ansåg att det var förfärligt att svarta skulle ha samma rättigheter som vita. Han krävde att Saint-

Domingue återigen skulle falla under den vita mannens herravälde, och skickade år 1802 ut en flotta 

på 23 000 man under ledningen av Napoleons svåger general Charles Leclerc. Med ett numerärt 

överläge så återupptog fransmännen kriget i kolonin, och även fast Toussaints och hans armé 

utnyttjade tillfullo den svåra terrängen så såg det mörkt ut för frihetskämparna. Toussaints berättelse 

slutar tyvärr i tragedi när de båda sidorna kallar till diplomatiska förhandlingar några månader efter 

att konflikten startat igen, och han när han väl anländer till mötet med den franska generalen 

Leclerc så blir han förrådd av sin närmaste officer Jean-Jacques Dessalines som hade i hemlighet 

slutit en pakt med fransmännen som lovat att konflikten skulle sluta efter att de fått Toussaint. 

Leclerc tog Toussaint som fånge och skeppade honom till Frankrike, där han följande år dog i 

fängelset Fort de Joux i Jurabergen.

      Men ryktet om Napoleons återinförande av slaveriet nådde tillslut Dessalines och han gick in i 

en frenesi som kom att bli dödsstöten för de vita i Saint-Domingue. Den franska hären som var 

stationerad på kolonin hade börjat lida förluster till gula febern, en fruktansvärd sjukdom som 

smittas via myggor och får offret att dö av inre blödningar, och Leclerc delade snart sina soldaters 

öden när även han föll för den svåra sjukdomen.23 Innan sin bortgång så hade han dock börjat med 
21 John K. Thornton, African Ideology and the Haitian Revolution – Political Power in the Slave Society, sid. 201.
22 Dick Harrison, Slaveri, en världshistoria om ofrihet – Rymlingar, riksbildare och revolutionärer, sid. 599.
23 Dick Harrison, Slaveri, en världshistoria om ofrihet – Rymlingar, riksbildare och revolutionärer, sid. 600.
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en utrotningskampanj av alla slavar, då han ansåg att det inte fanns något sätt att bibehålla lugnet i 

kolonin med den dåvarande slavpopulationen. Detta gav återigen slavarna och mulatterna en fiende 

de kunde ena sig mot, och Dessalines tog nu ledarskapet över dessa styrkor i hopp om att kunna 

göra bot för det förräderi han gjorde mot sin förra ledare Toussaint.

       Efter Leclercs bortgång så tog general Vicomte de Rochambeau över, en ökänd våldsman med 

ett stort hat mot svarta. Han började utföra brutala krigshandlingar mot slavpopulation enligt 

Leclercs planer som den sista utvägen för att kväva upproret, och krigets sista fas tog sig vid. 

Dessalines blev inte på något vis paralyserad av de fruktansvärda handlingar som fransmännen 

tillfogade hans folk, utan förnyade bara sin kämpaglöd mot alla vita. Vid varje öppet slag som 

fransmännen mötte Dessalines så blev de besegrade, och man mötte nu en fiende som inte hade 

samma moraliska livssyn som Toussaint. Istället mötte fransmännen tortyr och avrättningar om de 

blev tillfångatagna av Dessalines styrkor, och Dessalines besvarade de franska styrkornas våld med 

samma mynt. Tillslut så blev Rochambeau tvingad till ett sista avgörande slag vid Vertières den 18 

november 1803, där Dessalines närmaste befälhavare Francios Capios besegrade den sista franska 

motståndskraften i Saint-Domingue. Efter slaget så kapitulerade Rochambeau och fick tio dagar på 

sig att samla sina kvarvarande styrkor och lämna kolonin för att aldrig mer sätta sin fot där igen. 

Med Rochambeaus förlust av kriget så upphörde kolonialmakternas försök till att ta Saint-

Domingue från rebellerna. Fransmännen fick helt och hållet ge upp sin före detta kronjuvel, som 

varit så viktig för deras utrikeshandel, och engagerade sig istället med sitt krig mot England.

       Kvar var de segerrika och nu frigivna slavarna, och Dessalines utropade den 1 januari 1804, 

den före detta kolonin Saint-Domingue till den självständiga staten Haiti, efter öns gamla namn som 

den inhemska indianbefolkningen givit den. Så slutade Haitis genesis, och de kommande åren kom 

att bli de första stegen som den nyfödda nationen tog. Detta kapitel av Haitis historia är tyvärr lika 

full med blod och död, och tar sin början med att Dessalines mordiska galenskap blir honom 

övermäktig och han börjar utföra samma förtryckande våld mot sin befolkning som han försökte 

bekämpa. Han börjar förfölja vodou-utövare och alla som han inte finner helt svarta. Han avrättar 

alla vita han får tag på och han slår ihjäl flera av de mulatter som kämpade på hans sida, främst på 

grund av etniska skildringar men även på grund av att de inte var ”tillräckligt svarta”. Dessalines 

blir tillslut dödad av mulatter i ett bakhåll år 180524, och lämnar efter sig den första svarta 

republiken, med en lång historia av oroliga händelser. Främst av allt så tar vodou-religionen fasta 

rötter i detta nya rike, en religion som på flera sätt påverkade kriget, ända till det sista slaget vid 

Vertières.

24 Dick Harrison, Slaveri, en världshistoria om ofrihet – Rymlingar, riksbildare och revolutionärer, sid. 601.
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KAPITEL 2 – VODOUNS INBLANDNING

”Whatever Haitian you are, since you're Haitian; be it a Catholic priest – you're Vodouisant, be it a reverend – you're 

Vodouisant. Because when you say 'Haiti,' you say 'Vodou.' When you say 'Vodou,' you say 'Haiti.' Because this little 

terrain, this little piece of earth right here. I believe that two hundred years [ago] – Vodou gave it its independence.”25 

----------------------------------------------------------------------------------------- Vodou leader and priest in Cayes-Jacmel

VODOUNS UPPKOMST

SLAVARNA FRÅN AFRIKA

Det vi idag kallar vodou härstammar från en flexibel kulturell assimilation av flera afrikanska 

etniska gruppers religiösa praktik och livsåskådning. Detta går tillbaka till de dagar som Saint-

Domingue började importera slavar som arbetskraft i ett större flöde, och man började exportera 

slavar främst från Väst- och Central-Afrika. Vodou hämtar sina religiösa och kulturella arv från 

flera olika etniska grupper som representerades på Saint-Domingue, men det fanns tre grupper som 

stod för majoriteten av påverkan inom vodou, och var även de störst representerade. Dessa var de 

afrikanska folkslagen yoruba, fon och bakonga. Yoruba och fon härstammar från Västafrika och 

hade liknande form av religion, med likartat praktiskt utövande och religiös åskådning, men skildes 

av att de talade olika språk. Bakonga är däremot ett övergripande namn för flera kulturellt 

närstående bantugrupper som har sin hemvist i dagens Kongo-stater och i Angola.26

     I Afrika var slavarna hämtade från flera olika yrkesgrupper, platser i samhället och etniska 

tillhörigheter. Främst så var det olika afrikanska hövdingar, furstar och kungar som bidrog med den 

flödande slavhandeln. Dessa högt uppsatta stormän och riksledare åtnjöt sin kontakt med de vita 

stormakterna och gladdes åt importen av europeiska produkter – vapen, glaspärlor, material av ull, 

metallverktyg och brandy27. Att kunna producera så stora mängder med slavar var inte en svårighet 

för de tätbefolkade länderna i Afrika som verkade ha ett obegränsat förråd av människor. Förutom 

det så kunde en stor inkomstkälla resultera genom krig med din granne, som oftast ledde till att alla 

hans landsmän blev potentiella slavar att sälja. Det fanns de afrikanska riken vars hela ekonomi 

grundade sig på slaveri, där kungadömet Dahomey var ett tydligt exempel. Landet sponsrade varje 

år attacker på sina närliggande grannar, och kungen hade monopol på de många krigsfångar som 

han senare sålde till de vita handelsmännen. De traditionella fiender som Dahomey fokuserade sina 

attacker på var Mahi och Nago, båda tillhörande den etniska folkgruppen Yoruba.28

25 Markel Thylefors, A Vodou Ceremony in 1791 and its Contemporary Significations – Introduction, sid. 76.
26 David Westerlund, Vodou, santeria, olivorism om afro-amerikanska religioner – Vodou, sid. 51.
27 Alfred Métraux, Voodoo in Haiti – the History of Voodoo, sid. 26.
28Alfred Métraux, Voodoo in Haiti – the History of Voodoo, sid. 26. 
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        En vanlig missuppfattning angående de slavar som skeppades till de europeiska stormakternas 

kolonier var att dessa på något vis bara bestod av primitiva infödingar, brottslingar eller människor 

tillhörande oönskade samhällsgrupper. I själva verket var de flesta krigsfångar från flera olika 

hierarkiska kast som fanns representerade bland slavarna. Inte minst fanns det präster och prästinnor 

tillhörande olika afrikanska kulter som förde med sig det religiösa arvet från slavarnas hemtrakter, 

och sammanfogade sina landsmän i små församlingar. Det kulturella samfundet gav möjlighet åt 

sina medmänniskor att behålla en spirituell och andlig tillvaro. Det är dessa kulter som vodoun 

bygger sin grund på, då vi idag kan se vilket arv från dessa olika etniska kult-grupper. De andar, 

eller loas (lws) som dyrkas i dagens Haiti är uppdelade i nationer efter de olika länder som slavarna 

hade sitt ursprung ifrån, så som: Dahomey, Ibo, Wangol, Nago, Mandang eller Kongo, och tydligast 

kan man se spår av detta runt omkring Port-au-Prince-regionen, där dessa loa-andar dyrkas genom 

övergripande rituell praktik.29 De viktigaste loa-andarna som idag fortfarande dyrkas tillhör det 

andliga pantheon som har sina rötter i folkgrupperna fon och yorubas kulter, och dessa andar kan 

fortfarande dyrkas vid helgedomar i till exempel Nigeria, Togo och Dahomey.

VODOUN I SAINT-DOMINGUE

Ett tidigt västerländskt påstående angående vodou, som ansågs vara en rimlig teori under 1800-talet 

och in på början av 1900-talet, är att som religion är den en primitiv blandning av de olika 

afrikanska folkgruppernas religiösa och kulturella rötter. Tanken med påståendet är att försöka ge 

vodoun ett simpelt och ostrukturerat utseende, helt utan finess. Man vill gärna förklara att 

religionens uppkomst främst handlar om ett sammanträffande som fick sin drivkraft av slavarnas 

enkla natur, men även att religionen i sig bara bygger på en förenklad religiös praktik. Detta grundar 

sig självfallet i osanning och ovisshet till religionens historia och rituella utförande. Som exempel är 

det bara på att observera den dahomeiska geomantiken av Fa (att spå framtiden med hjälp 

kokosnötskal), som är så komplex och förfinad i sin symbolism att den kan omöjligen ha utvecklats 

från något annat än prästerskap med djup kunskap i teologiska spekulationer.30 Att denna ritual på 

något vis kunnat hållas vid liv i dagens vodou handlar om ett rituellt bemästrande, något som endast 

kan ha behärskats av de präster och prästinnor som hade sin närvaro bland slavarna.

      Genom att slavgängen organiserades för att arbeta vid plantagen och sockerfälten så kunde den 

rituella läran leva vidare genom de präster och prästinnor som följde med till Saint-Domingue. 

Dessa grupper blev en chans för de afrikanska slavarna att behålla sin identitet. Dock så kan man 

fråga sig hur dessa nu kulturellt isolerade etniska folkgrupper, som blev ihopfösta efter sitt 

29 David Westerlund, Vodou, santeria, olivorism om afro-amerikanska religioner – Vodou, sid. 51.
30 Alfred Métraux, Voodoo in Haiti – the History of Voodoo, sid. 29.
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afrikanska ursprung, lyckades synkronisera varandras religiösa traditioner till något som var 

accepterat för samtliga slavar utan att någon form av fientlighet kvävde försöken. I Westerlunds bok 

så får vi en utmärkt inblick i de afrikanska kulturernas flexibla system som kom att vara 

livsavgörande för de olika slavgruppernas möten i kolonin, och därmed vodoun:    

Kreolisering och synkretism av olika religioner var viktig på den afrikanska kontinenten redan före den 

transatlantiska slavhandeln. Dynamik och öppenhet inför att inkorporera nya religiösa inslag kännetecknar 

många afrikanska kulter. Ett återkommande tema är att andar, gudomer och demoner sägs ha sitt ursprung på 

andra platser eller hos andra folk. Främmande personer och föremål anses hos fon besitta, eller vara, andar 

(vodun). I de afrikanska kosmologierna fanns också andra gemensamma drag vilket underlättade det 

kulturmöte som ägde rum i Saint-Domingues slavkvarter.31         

 

En annan faktor som samtliga av de afrikanska slavarna kunde relatera till var tron på en skapargud. 

Den gemensamma tron erkände även att denna skapargud aldrig ingriper i människans vardagsliv 

utan är långt avlägsen från oss. Något annat som var gemensamt för de afrikanska etniska grupperna 

var tron om att världen var befolkad av andar och gudomar, eller loas (lwa) som är underställda 

skaparguden. Genom dyrkan, offer och rituellt utövande till dessa andar kan man be dem att ingripa 

i människans vardag och erhålla deras gåvor och krafter. Vanligt är att präster (hungans) eller 

prästinnor (mambos) med hjälp av sin församling och genom trummande, dans och sång, lockar till 

sig loas och låter sig bli besatta av dem för att på så vis kunna öppna en kommunikationsväg mellan 

människa och ande. Dessa ritualer kräver både expertis men även djup förståelse och hängivelse till 

loas för att kunna locka dem att ta över den som frammanar dem.  Det är genom denna ritual som 

vodoun fått sitt namn, där ”vodou” egentligen betyder ”att tjäna loas”. Det skall dock nämnas att 

termen ”vodou” kan i bruksform betyda allt ifrån en specifik ritual till ett samlingsnamn för alla 

loas till den religiösa magin i allmänhet. Uttrycksformen är bred och välanvänd av dess utövare.  

       Andra afrikanska trosföreställningar som påverkade vodoun, blev idén om att människan 

besitter flera själar inom sig, och att döden inte är slutet för medvetandet. De som är döda har 

krafter att kunna ingripa och påverka de levande, och på så vis kan även de bli en sorts loas, eller 

lemò (de döda). Detta kan vi se i tillbedjan till loan Baron Samedi, eller dödsloan som har makten 

att ta liv, ge död och stjäla själar. Enligt vodou-tradition så blir den första mannen som begravs på 

en kyrkogård den gravplatsens Baron, och den första kvinnan som begravs blir Baronens fru Gran 

Brijit, en loa med liknande krafter som sin make. Med andra ord härskar ett par på varje kyrkogård 

som då blir deras helgedomar. Här kan sedan familjemedlemmar till de avlidna offra till Baronen 

och de bortgångna för att på så vis få deras uppmärksamhet. Om de dödas andar får tillräckligt 

mycket dyrkan och visar sig vara kraftfulla i efterlivet så kan de bli upphöjda som gèdè, de 

31 David Westerlund, Vodou, santeria, olivorism om afro-amerikanska religioner – Vodou, sid. 51.
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sannerligen starka dödsandarna som tjänar direkt under Baron Samedi.32

En annan stor influerande källa till vodoun kom att bli katolicismen, vilket vi kan tydligt se i dagens 

vodou: där loas tagit ansiktena av kristna helgon, och att flera loas har kristna symboler som 

relaterade talismaner åt sig själva (som till exempel att gèdè loas symboler i flera fall kan vara Jesus 

korsfästelse)33. Hur detta kom att hända går tillbaka till den franska kolonin Saint-Domingue.

      Frankrike tillät endast katolicism som religion i sina kolonier, vilket ledde till att så fort de 

afrikanska slavarna landsteg på ön så blev de tvångskonverterade och döpta. Rent officiellt så 

menade fransmännen att de ville rädda de okristnas själar genom att omvända dem, men i själva 

verket handlade det mer om att fransmännen inte ville ge slavarna möjligheter till religiösa 

församlingar som kunde ha makten att bli baser för uppror. En annan påverkan till beslutet att 

kristna slavarna kan ha varit att det fortfarande fanns en fruktan för magi bland de vita34. Detta 

förefaller inte underligt eller utanför sina logiska grunder, då häxprocessen fortfarande var i 

fullgång över hela den Gamla Världen när kolonisationen upprättades och européernas spridande av 

propaganda artade rykten om afrikanerna.35

     Problemet blev dock att kolonin inte hade speciellt många franska präster som kunde organisera 

reguljära predikningar och hålla koll på församlingarna, så istället gav man uppgiften till 

engagerade slavar att leda och vaka över de omvända afrikanerna.36 Utan att riktigt förstå det så 

skapade fransmännen själva möjligheter för slavarna att utveckla sina redan prästledda kult-

församlingar. Men för att inte väcka uppmärksamhet så valde många afrikanska församlingar att nu 

börja använda kristna namn på sina loas för att lättare kunna fortsätta sin dyrkan. Så helt plötsligt 

klädde man till exempel loan Aida-wèdo med namnet Jungfru Maria, och de franska överherrarna 

fortsatte att tro att allt var i sin ordning i sin koloni.

Det skall dock inte glömmas att fast många vodou-kulter dolde sig bland slavarnas katolska 

församlingar så förekom det fortfarande hemliga och öppna vodou-möten, där slavar gjorde nattliga 

utflykter till gläntor och ängar för att dansa sina rituella danser till loas ära runt skenet av stora 

brasor. En fråga som kan ställas är varför slavarna inte försökte med diskretare sätt att utöva sin 

tillbedjan. Detta berodde på att dansen är en viktig essens för vodoun, och att elden har en viktig 

roll för utövarna då man anser att hettan lockar till sig starkare loas.37

      Det tog inte lång tid innan den franska regimen på ön förbjöd ”nattliga danser för svarta”, och 

32 Eliade Mircea, Encyclopedia of Religion – Voodoo, sid. 299.
33 Alfred Métraux, Voodoo in Haiti – Magic and Sorcery, sid. 311.
34David Westerlund, Vodou, santeria, olivorism om afro-amerikanska religioner – Vodou, sid. 50. 
35 David Westerlund, Vodou, santeria, olivorism om afro-amerikanska religioner – Vodou, sid. 50.
36 Alfred Métraux, Voodoo in Haiti – the History of Voodoo, sid. 35.
37 David Westerlund, Vodou, santeria, olivorism om afro-amerikanska religioner – Vodou, sid. 46.
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efter det förbjöds alla färgade att delta i dans. Dock så tog det inte slut där med de nya lagarna, utan 

snart så blev det även förbjudet för alla färgade att samla sig till möten. Plantageägare som blev 

påkomna med att tillåta färgade till möten och/eller dans på sina ägor blev dömda till dryga böter. 

Men ändå fortsatte vodou-utövarna att trotsa sina herrar och mötena fortskred i yttersta hemlighet.

Ett av dessa möten kom enligt legenden att bli startskottet för hela upproret.

BWA KAYIMAN

Om det finns en specifik händelse i hela vodouns historia, som varit den starkaste drivkraften i 

vodouns utformning som en social faktor så skulle det utan tvekan vara ceremonin Bwa Kayiman. 

Den 14 augusti, år 1791, så skapade denna ceremoni härdsmältan som fick den våldsamma 

stämningen i Saint-Domingue att överkoka, och slavupproret att börja.

     I Métraux bok så hittar vi följande framställning av ceremonin som den berättas för Haitis 

skolbarn:

To put an end to all holding-back and to obtain absolute devotion, he [Boukman] brought together a great 

number of slaves in a glade of Bois Caiman, near the Red Mountain. When all were assembled a storm broke. 

Lightning scribbles the low dark clouds with brief radiance.  In a few minutes torrential rain begins to turn the 

ground into a marsh while a savage wind twists the moaning trees till even the thickest branches are wrenched 

off and crash to the earth.

     In the middle of this impressive scene, motionless, petrified in sacred awe, the assembled slaves behold an old 

Negress rise up, her body shaking from head to foot. She sings, she pirouettes and over her head she brandishes 

a huge cutlass. Now, in the great congregation an ever more pronounced stillness, more bated breath, eyes ever 

more burning fixed on the Negress, show how the crowd is rapt. At this moment a black pig is produced. The 

din of the storm drowns his grunts. With one vivid thrust the inspired priestess plunges her cutlass into the 

animal's throat. The blood spurts – and is gathered smoking to be distributed in turn, to the slaves; all drink, all 

swear to obey Boukman.38

   

Ceremonin nämns för första gången i skriven form av den franske läkaren och rasisten Antoine 

Dalmas. Han berättar om en religiös ritual som ägde rum på en plats kallad Kayiman under sin 

vistelse i Saint-Domingue vid revolutionens första år. I sin bok som publicerades år 1814 så 

beskriver Dalmas en form av fest, eller offer som involverade en svart gris.39 Flera haitiska 

antropologer, historiker och nationalister styrkte ceremonins vikt åren efter att Haiti utropats som 

självständigt. Bland annat kan vi se en allt mer detaljerad beskrivning av Bwa Kayiman i den 

haitiska poeten Hérard Dumesles framställning av händelsen i sin dokumentation av vodou-ritualen 

år 1824. Intressant nog så erkänner andra nutida historiker ritualen och vodouns närvarande vid dess 

38 Alfred Métraux, Voodoo in Haiti – the History of Voodoo, sid. 42.
39 Markel Thylefors, A Vodou Ceremony in 1791 and its Contemporary Signification  - Bwa Kayiman revisited, sid.77.
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utformande. Bland annat Dantès Bellegarde (1953) som är känd för sin avsmak för de afrikanska 

traditionerna på Haiti, nämner vodouns inblandning i revolutionen i samband med sin redogörelse 

av ritualen: ”the slaves found in Voodoo the ideal stimulus for their energy”.40 Självklart finns det 

en del skepticism kring ritualen, och en teori att den var en efterkonstruktion av haitiska politiker 

och historiker för att ge vodoun en säkrad plats som en haitisk identitetskälla.

        Ritualen som ägde rum i Bwa Kayiman, den 14 augusti år 1791, visar i sitt skeende vad som 

kan definieras som en dahomeansk blodspakt. Detta är betraktat som en farlig ritual då intagandet 

av rått grisblod kan medföra sina egna biologiska bekymmer, men genom att krigare gemensamt 

drack av blodet så utvann man tre viktiga resultat – total tilltro till alla som druckit av blodet, en 

solidarisk förbindelse och en motivering till diskretion för att behålla alla hemligheter bland alla de 

som blodsbundit sig med hot om skoningslös bestraffning för den som bröt pakten.41 Att dessa 

dahomeanska tecken existerar i beskrivningen om ritualen visar återigen en vidare teologisk 

förståelse för symbolism som endast kan ha kommit med hjälp av en professionell utövare. Att 

händelsen skulle vara en efterkonstruktion där dessa symboler kommit i efterhand låter orimligt 

med tanke på att slavarna i Saint-Domingue förlorade all kontakt med Afrika, och mycket av sina 

förbindelser med den katolska kyrkan avsades, under upproret.42 Efter den svarta republikens 

födelse 1804 så var Haiti isolerat runt de karibiska öarna, med blockerande västmakter som 

dominerade över havet. Ingen kommunikation från Afrika kom att kunna påverka dessa 

”efterkonstruerade” detaljer som uppträder i Bwa Kayiman. Den lämpligaste förklaringen för 

ceremonin blir i det här fallet att erkänna dess händelse och att inse det naturliga valet av 

konspiratörerna. Att i gryningen av revolutionen, när ingenting fortfarande var förutsagt om dess 

resultat, genomgå en pakt som skulle försegla deras förbund genom den mystiska blodsdrycken de 

drack, och på så sätt väcka vodoun från deras gamla hemland.

DUTTY BOUKMAN

När man talar om Bwa Kayiman så är det svårt att inte nämna en annan viktig nyckelperson i 

revolutionens historia. Denna man bär idag många titlar där konspiratör, maroon, revolutionär och 

hungan är några få av dem, men hans sanna namn är fortfarande Dutty Boukman. Boukmans 

närvaro under revolutionen är redan accepterad av alla historiker, men om han var kultledaren för 

Vodoun under upproret är fortfarande omdebatterat. Idag är han erkänd och hat erhållit en 

helgonliknande status på Haiti, då han enligt tradition steg upp efter sin död under upproret, och tog 

ett säte i vodou-pantheonen som en loa.
40 Alfred Métraux, Voodoo in Haiti – the History of Voodoo, sid. 41.
41 Alfred Métraux, Voodoo in Haiti – the History of Voodoo, sid. 43.
42 Alfred Métraux, Voodoo in Haiti – the History of Voodoo, sid. 40.
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       Dutty Boukman var från början en slav från Jamaica, och såldes vidare av sin brittiska ägare till 

en fransk plantageägare i Saint-Domingue. Där arbetade han både som kusk och arbetare ute på 

sockerfälten. Hans namn ”Boukman” är en kreolisering av de engelska orden ”book” och ”man”, 

där historiker anser att han fått namnet på grund av sin läsförmåga. Andra teoretiker menar att det 

egentligen betyder ”Man of the book” och hänvisar istället till att Boukman var muslim och ägde en 

Koran (Guds bok). Denna teori fallerar dock om nu Boukman deltog vid Bwa Kayiman, då 

förtäringen av gris är enligt Koranen strängeligen förbjudet och det var med grisblod som slavarna 

förseglade sin lojalitet till varandra. Han ansågs vara en orädd krigare och en gigantisk man vilket 

vi kan se i Thorntons artikel:  ”... Boukman Dutty, though certainly not a Kongolese himself, was 

still known by a Kikongo nickname, Zamba (probably nzamba, or 'elephant,' from his large and 

powerful stature)”. Att hans storlek förmodligen hjälpte honom att vinna respekten hos de slavar 

som samlade sig för att utföra ritualen vid Bwa Kayiman känns självklart.

      Vad vi egentligen vet om Boukman var att han var en av de tidigaste ledarna för slavupproret, 

och blev bara några månader efter revolutionens start dödad av fransmännen. Efter sin död fick 

Boukman sitt huvud avhugget och placerat för allmänhetens beskådande. Detta var ett försök att 

skrämma de afrikanska slavarna till lydnad, men fick istället motsatt effekt bland upprorsmakarna. 

Om Boukman verkligen var en vodou-utövare eller var med under Bwa Kayiman kan vi tyvärr inte 

svara på idag, utan vi kan bara spekulera över de ledtrådar som lämnats kvar. Boukmans närvaro 

under Bwa Kayiman nämns för första gången av en fransk abolitionist under 1840-talet, och hans 

roll som kultledaren för vodoun blir inte etablerat i skriven text förrän 50 år efter sin död av den 

franska historikern Ardoiun.43 Med den här informationen så blir det helt plötsligt lättare i denna 

stund att avvisa Boukmans religiösa roll, om det inte vore för två viktiga punkter.

       För det första så erkände de frigivna slavarna i början av 1800-talets Haiti en bön från Bwa 

Kayiman som ansågs ha uttalats av den ledande prästen under ceremonins klimax. Denna bön är 

enligt tradition kallad ”Boukman-bönen”, och är ansedd av analytiker44 som ett ideologiskt 

utlåtande för slavarnas anti-kristna åsikter. Nedan är bönens engelska översättning, av C.L.R. 

James:

The god who created the sun which gives us light, who rouses the waves and rules the storm, though hidden in 

the clouds, he watches us. He sees all that the white man does. The god of the white man inspires him with the 

crime, but our god calls upon us to do good works. Our god who is good to us orders us to revenge our wrongs. 

He will direct our arms and aid us. Throw away the symbol of the god of the whites who has so often caused us 

to weep, and listen to the voice of liberty, which speaks in the hearts of us all.45

43 Markel Thylefors, A Vodou Ceremony in 1791 and its Contemporary Significations – Bwa Kayiman revisited, sid.79
44 Markel Thylefors, A Vodou Ceremony in 1791 and its Contemporary Significations – Bwa Kayiman revisited, sid.78.
45  Markel Thylefors, A Vodou Ceremony in 1791 and its Contemporary Significations – Bwa Kayiman revisited, 

sid.78.
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Att bönen namngivits med Boukmans namn visar en otrolig vördnad mot hans eventuella roll som 

den första ledaren och då främst hans religiösa natur. Att folket erkände den som en av de viktigaste 

vodou-bönerna, och som yttras fortfarande idag i dagens Haiti bevisar om något Boukmans kontakt 

med vodoun och hans vikt för folkets religiösa identitet.

      Den andra punkten handlar om sättet fransmännens skändade Boukmans kropp för att sedan 

öppet visa det i hopp om att skrämma slavarna. Detta kunde betraktas ur ett vodou-perspektiv, vilket 

fransmännen förmodligen försökte utnyttja för att nå ut till slavarna. Människans huvud anses vara 

vilorummet för en av de två andar människan har i sin kropp. Det är denna ande som senare 

frisläpps efter döden och blir till en loa. Men om huvudet skulle avlägsnas från kroppen och så kom 

det att fängsla anden från att nå efterlivet och den som ägde huvudet kom istället att kunna utnyttja 

dess krafter. Att använda skändande för att krossa en religiös gemenskap är inte ohört av i 

konflikter, och om detta krigsredskap skulle användas mot ett religiöst samfunds ledare så skulle 

budskapet bli ännu starkare för fienden. Som redan nämnts innan så hade fransmännen en fruktan 

för magi, och de höll inte tillbaka för att öppet försöka skada den spirituella makten runt vodou. Så 

genom att ta Boukmans huvud och sedan visa det öppet för slavarna var troligen ett försök att 

skrämma dem genom deras religiösa natur, där fransmännen visar sin överhöghet genom att ha 

Boukmans ande i sin ägo. Att slavarna agerade i ilska istället för rädsla anser jag ha sin grund från 

Bwa Kayiman där de afrikanska slavarna band sig till Boukman, och fann i skändelsen av honom en 

andlig vrede som gav dem styrka att fortsätta med konflikten.

VODOUN I KRIGET MOT FÖRTRYCKARNA

I krig så är det i bruk att använda allt som anses vara fördelaktigt som vapen. Det finns många 

faktorer att tänka på när det kommer till att bedriva krig där teknologi, kommunikation, 

administration och organisation är nyckelkomponenter för en lyckad krigsplan. Som alla vet så är 

det inte gevären, svärden, pilbågarna eller stridsvagnarna som senare utövar planen, utan det är din 

armé. Kan eller vill inte din armé slåss så spelar det ingen roll hur väl arbetad din plan är, eller hur 

mycket resurser du lägger på konflikten. Krig vinns av soldater. Så en prioritering för alla generaler 

är att se till att dina soldater slåss – att de har kämpaglöd och så pass hög moral att de kan klara sig 

igenom även de svåraste situationer. Här kommer vikten av religion in.

      Religion är ett utmärkt sätt att inspirera soldater till krig, något vi sett genom hela vår historia. 

Ta till exempel påve Urban II och hans moralhöjande tal som kunde väcka en religiös glöd i så 

många människor att de var beredda att offra sina liv i de första korstågen. Eller varför inte den nu 

avlidne terrorledaren Usama bin Laden, som kunde med sina väl valda tal höja och inspirera al-
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Quida soldater att slåss in i döden, med löften om ett himmelskt paradis. Religion ger en mening för 

soldater i krigets kaos, det fungerar som en vägledning och ett skydd för både mentalt och fysiskt 

våld där annars bara hemsk död väntar. Skyddsböner, turbringande amuletter och heliga 

krigsmålningar är alla religiösa symboler som använts i krig med religiös närvaro, och religionens 

användande hade en tydlig inblandning i upproret i Saint-Domingue.

       Vodou blev de afrikanska slavarnas medel att inspirera sig själva och att finna den kärna de 

behövde för sin enighet. Dess närvaro kan vi finna bland de stridande slavarna, men även genom 

fransmännens agerande under sin tid i kolonin. Vad som går att diskutera är huruvida vodoun 

påverkade de olika krigsrelaterade nyckelfaktorerna som nämnts ovan. Slavarnas vapen blev 

antingen stulna från franska brigader, eller levererade av spanska ”välgörare” från andra sidan 

gränsen. Men som ett medel för organisation och kommunikation mellan olika slavförsamlingar 

blev det utan tvekan livsnödvändig. Genom kreoliseringen så kunde olika etniska grupper använda 

sig av vodoun som en mötesplats på jämlika grunder, och detta gav även en möjlighet för 

språkfunktioner mellan slavarna att utvecklas. Församlingarna eller de olika vodou-kulterna kunde 

dessutom organisera sig efter sina hungans och mambos för att få en tydlig och stark ledarstruktur 

bland afrikanerna, vilket vi ser ifrån Bwa Kayiman då bland annat Boukman anses ha tagit 

ledarpositionen och utropat sina närmaste män som upprorets officerare.46   

     I slutändan så vet vi att vodoun inte hade den avgörande rollen för den administrativa ledningen 

bland slavarna, där mulatten Touissant L'ouvertures maktstruktur försökte alltmer likna västerländsk 

arméuppbyggnad. Anledningen till vodouns utfrysning från maktcentrumet berodde mest på 

mulatternas i överlag fientlighet mot religionen. Mulatterna som var i de flesta fall födda i frihet, 

hade sedan barndom varit indoktrinerade i det franska samhället och den katolska läran.47 Därför 

förknippade man gärna vodoun med ”hokuspokus” och ”primitiv magi” bland de lägre stående 

afrikanska slavarna, i ett försök att skilja på två förtrycka klasser i kolonin. Mulatternas nedlåtande 

syn på de afrikanska slavarna ser vi även i dagens Haiti, där klasskillnaderna är otroligt stora mellan 

den rika mulatt-klassen och den resterande fattiga befolkningen. Toussaint själv hade inget emot 

dess praktik, men var alldeles för upptagen av sina uppgifter som ledare för upproret och sin 

katolska uppväxt för att ha tid att sysselsätta sig med religionen. Dock så var han en ”örtläkare” för 

Jean-Francois när han gick med i upproret, och även fast örtläkare inte är hungans eller bokos 

(trollkarlar) så är deras praktik i symbios med magi, och då inte mindre för Toussaint.48 Så även fast 

Toussaint inte hade mycket till över för de Afrikanska andarna så förnekade han dem inte eller 

magin.

46 Markel Thylefors, A Vodou Ceremony in 1791 and its Contemporary Significations – Introduction, sid.75
47 Dick Harrison, Slaveri, en världshistoria om ofrihet – Amerika, sid. 291.
48 Alfred Métraux, Voodoo in Haiti – the History of Voodoo, sid. 48.
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      Vodouns bruk för soldaterna är dock något som förekom i kriget, och inte minst på slagfältet. 

Att vilja attackera kolonialmakternas tungt beväpnade försvarslinjer krävde mod, och många slavar 

dog för att ens nå fram till fienden i närkamp. Men upprorsledare som Romaine använde sig av 

vodoun för att övertyga sina män att han kunde ge dem odödlighet49, och om inte det så åtminstone 

immunitet mot kulor. Han målade upp sig själv som en messias-karaktär, som med sin 

kommunikation med loas kunde välsigna sina soldater. Detta var något som även de vodou-präster 

och -prästinnor som deltog i kriget utlovade till de rättrogna. I Métraux bok blir vi bekantade med 

andra vodou-välsignelser och strider där vodou-utövare förekom:

Hyacinthe, who distinguished himself at the Battle of Croix des Bouquets, convinced his men they had nothing 

to fear from cannon: they turned up armed with knives, hoes, iron-shod sticks and slings – only to be 

decimated by the artillery. Colonel Malenfant who witnessed this engagement said that some put their arms 

into the cannon's mouth and shouted to their comrades: 'Veni veni, moi tin bin li' (Come come, I am holding it 

fast). As for Hyacinthe himself, he went through the thickest fire 'in range of the pistols, holding a little whip 

made of horse-hair, which he wisked about, shouting ”Forward! Come on! It's water (coming out of the 

cannon's mouth). Don't be afraid!”50

Andra afrikanska fältherrar som brukade vodoun var bland annat Biassou, en av Boukmans 

närmaste krigare, som enligt historikern Madiou hade insidan av sitt tält dekorerat med färgglada 

statyetter av katter och ormar, döda mäns ben och andra afrikanska symboler avsedda för dyrkan. 

Under nattliga ritualer innan strid så lovade Biassou sina följeslagare att om de dog så skulle deras 

andar färdas till Afrika för att där återfödas i frihet. Under piken på dessa ritualer så gick Biassou 

med sina krigare till attack mot fienden, mitt i natten och överrumplade de överraskade och 

skräckslagna försvararna.51

      Förutom slavarnas bruk av religionen så förekom det attacker mot religiösa symboler av 

fransmännen i sina försök att kväva upproret. Som nämnts ovan så har vi halshuggningen av 

Boukman att ta i åtanke, där fängslandet av Boukmans ande skulle skrämma slavarna till lydnad. 

Men det fanns även andra tillfällen där den franska regimen officiellt försökte skända vodou-

symboler. I överste Malenfants dokumentation av de första åren i konflikten, där han tjänstgjorde 

som ledare för en av de franska brigaderna, så rapporterar han bland annat om hur hans soldater 

under attacken på ett vodou-läger fångade översteprästinnan där och i vrede högg ihjäl henne 

framför hennes undersåtar. Enligt tradition så skall inte de som står närmast loas i tjänst kunna bli 

fysiskt skadade, och detta var något som fransmännen exploaterade. I ett annat fall nämner 

Malenfant en annan fångst av en vodou-prästinna. De franska herrarna lät föra ut prästinnan på 

öppet torg och samlade en publik av slavar. Efter detta så höjde en bödel en sax mot prästinnans hår, 

49 Alfred Métraux, Voodoo in Haiti – the History of Voodoo, sid. 47.
50 Alfred Métraux, Voodoo in Haiti – the History of Voodoo, sid. 47.
51 Alfred Métraux, Voodoo in Haiti – the History of Voodoo, sid. 43.
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och till slavarnas förskräckelse, klippte av hennes lockar och kastade dem senare in i fackla som 

stod uppe på avrättningspodiet. Lockarna fattade eld och brann upp, och kvar stod den förvirrade 

och förskräckta publiken. Prästinnan skall senare ha blivit skickad tillbaka till det plantage hon flytt 

ifrån.52 

      Andra religiösa ledare som gick ett liknande öde till mötes var en upprorsmakare som var aktiv 

innan slavupproret. Denne man hette Macandal, som hade varit en slav som lyckats rymma från sin 

ägare efter att denne torterat honom, och presenterade sig som mirakel-utövare, magiker och profet 

samt att han var osårbar. Han drev sin kamp mot de vita genom att försöka förgifta deras familjer 

och sabotera deras verkstäder och odlingar. Tillslut fångades han in och återigen valde den franska 

regimen att öppet avrätta Macandal framför sina landsmän som han slogs för. De lät bränna honom 

levande efter att ha försökt övertyga de samlade slavarna att han inte kunde på något sätt fly, och att 

hans magi skulle visa sig falsk. 

      Att vi ser tecken på fransmännens försök att öppet skända vodoun, och vodou-ritualer, präster 

och prästinnors närvaro på slagfält ger mer stöd i vodouns inblandning och att den faktiskt hade en 

roll att spela. Vodoun blev en inspirationskälla för slavarna lika mycket som det var en källa av 

skräck för fransmännen som var drivna av sin fruktan för magi. Utan vodoun så hade förmodligen 

konflikten sett annorlunda ut, om de afrikanska slavarna ens hade haft viljan och styrkan att starta 

upproret. Mulatterna, som redan förkastade vodoun som vidskepligheter, primitiva och ociviliserade 

seder, skulle utan tvekan ha gjort ett väpnat försök att skaffa sig de rättigheter de önskade men att 

de afrikanska slavarna skulle kunnat bistå dem med hjälp är ganska osannolikt utan den identitet 

som vodoun gav dem.   

SAMMANFATTNING

Vodouns roll i slavupproret i Saint-Domingue är ett debatterat ämne som fortfarande pågår idag. 

Problemet i denna akademiska konflikt handlar om en liten grupp källor som verkligen behandlar 

ämnet, samtidigt som de behåller sin kontakt med händelsen inom en rimlig tidslinje. Efter att Haiti 

utropades som en självständig nation så började haitiska historiker att arbeta med att bygga upp en 

full dokumentation om upproret och vad som hjälpte den haitiska befolkningen till frihet. Först då 

52 Alfred Métraux, Voodoo in Haiti – the History of Voodoo, sid. 45.
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börjar vodoun framträda som en ”otroligt viktig nyckelpjäs” i upprorets seger. Man lät också skriva 

om historien angående Toussaint och Dessalines och sade att de var ”trogna tjänare till loas”. Detta 

även fast Toussaint inte beblandade sig med vodou-kulten och Dessalines efter sin kröning till 

kejsare började låta sin regim (och själv personligen) förfölja vodou-utövare. Anledningen till dessa 

tillvägagångssätt är dock förklarliga, då de olika afrikanska etniska grupperna som bildade den nya 

haitiska befolkningen under sin första tid som fria kämpade med att hitta en enad identitet. Genom 

vodoun så försökte Haiti forma ett inre ansikte som skulle tilltala sin vodou-utövande befolkning.53  

     Den fortsatta debatten handlar idag alltså om den inverkan som vodoun hade på konflikten, där 

nästan samtliga forskare ändå accepterar religionens närvaro. I David Nicholls artikel så ger han en 

utsökt beskrivning av den samlade vetenskapliga åsikten om vodoun: 

”Voodoo – an amalgamation of various African religions, which incorporates elements of Christianity – 

certainly provided a means by which the slaves of different plantations were able to meet and thus to 

communicate. Perhaps more importantly it preserved the African identity of the slaves.”54

      Vodou hade effekten att kunna ena de afrikanska slavarna under traditioner och livsåskådningar 

som kunde beröra deras afrikanska arv, och på så sätt skapa en enighet som behövdes i kampen mot 

de överlägset beväpnade kolonialstyrkorna. Att ens slavarna hade modet att attackera de vitas linjer, 

där hotet från kanon- och gevärskulor och pistolskott var absolut kommer ifrån deras tilltro till sin 

vodou. De stridande slavarna klädde sig i talismaner och andra beskyddande amuletter för att kunna 

väcka loas makt och marscherade mot västerlänningarnas gevärspipor obekymrade av krutröken 

runt sig. Vodou-präster rapporterades till och med gå i strid tillsammans med sina följeslagare 

samtidigt som de försökte uppmuntra sina kamrater med mod och kämpaglöd.

      Att vodoun fick så starka rötter har vi sett genom de afrikanska kulternas närvaro bland de 

slavar som skeppades från Afrika. Idag har vi spåren kvar bland de loas som fortfarande dyrkas, där 

vi ser bland annat Damballah-wèdo, regnbågsormen, som ett ursprung från den afrikanska 

ormkulten. Riter och ritualer från de afrikanska länderna överlevde fångenskapen i Saint-Domingue 

med hjälp av präster och prästinnors fortsatta religiösa praktiserande först i hemlighet men sedan 

helt öppet under upproret. Genom skyddet av den katolska kyrkan, kunde församlingarna fortsätta 

med sin tillbedjan och vodoun fick även en chans att utvecklas för att genom kreoliseringen 

beblanda de kristna helgonen bland de afrikanska loas.

Vodou har i sig blivit hemskt utsatt för förtal och smutskastning från bland annat amerikanskt håll, 

53 Alfred Métraux, Voodoo in Haiti – the History of Voodoo, sid. 41.
54 Léonie Archer, Slavery and other forms of unfree labour – Voodoo, maroonage and revolution, sid. 234.
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vilket i historisk handling går hand i hand med den utrikespolitik som västvärlden försökte bedriva 

mot Haiti. Men vodoun har även väckt skräck efter politiska ledares missbruk av den, så som 

president Francois ”Papa Doc” Duvalier som under sin terrorregim försökte utropa vodoun som 

statsreligion, samtidigt som han förklarade sig själv vara Baron Samedi i kroppslig form. Vodoun 

har blivit utnyttjad som en mantel i både attacker mot den och av människor som försökt beskydda 

den. Vi i Europa kommer främst i kontakt med religionen idag via popkultur där den gärna 

antagoniseras och framställs som en mörk rituell magi som används av till exempel onda 

nekromantiker vilka kontrollerar vandöda zombies.

      I dagens samhälle känns det alltmer viktigt att försöka räta ut de missvisande och felaktiga 

synerna på religionen, när vi lever i ett så öppet samhälle som vi gör. Att bygga uppfattningar som 

har sina rötter i främlingsfientlighet är om inget annat farligt för den frihet som vi gläds över idag. 

Att smutskasta en hel kulturs kamp om sin frihet, genom att förlöjliga dess religion och att förneka 

dess inblandning i den konflikt som vann Haiti dess frihet är förtvivlande. Vad vi än som historiker, 

forskare och religionsvetare kan komma fram till i denna debatt om vodoun så går det inte att 

förneka dess otroliga påverkan på Haitis befolkning i dag. I myter så som om Bwa Kayiman, och 

berättelser om vodou-prästernas danser och inspirerande handlingar kan dessa invånare hitta en 

trygghet i deras identitet, både som haitier men även som en del av vodoun.
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	“The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion.”



