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fredrik thomasson

Tryckort Gustavia

Svenska karibiska tidningar, statstryck och slaveri 1804–1828 

The West Indian, nr 1, 30 juni 1827, Bancroft Library, University of California, Berkeley.

 S aint Barthélemys veckotidning The West Indian rapporterade i 
juli 1827 att två förrymda slavar, som satts i fängelse på den svens-
ka ön, hade levererats till myndigheterna på Grenada: ‘Yesterday 
the two fugitives from the island of Grenade, who, it was men-

toned [sic] some time ago, had been apprehended and imprisoned here, 
were delivered up to the Executive Authority of that colony.’ Grenada 
är den längst i söder liggande ön i det pärlband som formar Antillerna.

Slaveri var ett centralt ämne i de tidningar som trycktes i huvudsta-
den Gustavia. Endast ett nummer av The West Indian var känt och exis-
tensen av dess föregångare The St. Bartholomew Chronicle, and Gustavia 
Gazette och ytterligare fjorton nummer av The West Indian var helt obe-
kanta innan jag nyligen fann tidningarna i ett amerikanskt bibliotek.

Intresset för Sveriges nästan sekellånga innehav (1784–1878) av ön 
Saint Barthélemy i Karibien har vuxit under senare år.1 Tryckeriverk-
samheten på ön är dock fortfarande bristfälligt undersökt och den enda 
tidning som finns omtalad i svenska källor – förutom nr 7 av The West 
Indian – är The Report of St. Bartholomew, utgiven i Gustavia 1804–1819. 
Tryckeriet i Gustavia användes även flitigt av staten för myndighetstryck 
och spridande av information. 

Det mest brännande ämnet för oss i dag när det gäller svensk karibisk 
historia är slaveriet. Öns tidningar och dess myndighetstryck spelade en 
viktig roll i administrationen av slaveriet och i förslavandet av afrikaner 
och afro-karibier. 
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Fribrevsformulär från 1810-talet. Notera att åldern är angiven ‘omkring’. Särskilt de människor som var 
födda i Afrika och hade förslavats kände ofta inte till sin ålder. De ‘rättigheter och förmåner’ en fri svart 
person åtnjöt var mycket annorlunda än den vita befolkningens, exempelvis kunde de återigen förslavas 
om de hamnade i skuld. Fribrevet var ett viktigt identitetsdokument och vanligen den enda handling som 
bevisade att en svart person inte var slav. Vol. 167, Fonds suédois de Saint Barthélemy, Archives nationales 
d’outre-mer, Aix-en-Provence.

Tryckeri till Gustavia

Under de första två svenska decennierna fanns inte något tryckeri på 
Saint Barthélemy. Behovet att sprida information ökade med öns väx-
ande kommersiella roll. Det första exemplet på myndighetstryck jag 
funnit är daterat 9 februari 1787. Det är en sammanfattning över hamn-
avgifter, tullar och skatter. År 1790 beordrade öns styrande organ kon-
seljen mångfaldigande av tulltaxor ‘i ett tillräckligt antal för att göra 
de kända överallt i denna del av världen’. Taxan fastställde bland annat 
tarifferna för svensk slavhandel: ‘För negrar, som svenska fartyg ifrån 
Africa medbragt och exporteras, betalas [tull] för hvarje om 4 fot 3 tum 
franskt mått och för de där under räknade för två för en.’ Avgiften för 
barn kortare än ca 140 cm var alltså hälften av den för en fullvuxen. 
År 1793 angavs det att Gustavias hamnreglemente trycktes på den ne-
derländska grannön S:t Eustatius, de tidigare trycksakerna var möjligen 
också framställda där.  Reglementet gjorde skillnad på vita och den vik-
tiga gruppen så kallade fria kulörta, det vill säga svarta personer som 
inte var slavar: ‘White Passengers arriving in the night, and wishing to 
come on shore, may be landed when and wherever they please […] but 
colour’d people is during the night time allowed to land no where else 
than at the Guardhouse.’ Svarta människor ansågs vara slavar om de vid 
anländandet inte kunde bevisa sin frihet.2 

Behovet att trycka blev med tiden större. Öns justitiarie (domare) An-
ders Bergstedt, som under sin ungdom odlat litterära ambitioner, köpte 
1803 en tryckpress som transporterades till Saint Barthélemy. Denna 
kom ironiskt nog – med tanke på vad den senare användes till – från 
Stockholmsboktryckaren Anders J. Sylvenius, som anklagades för att ge-
nom ‘skändliga och svenska bokpressen vanhedrande pennfoster trotsat 
all blygsel och anständighet’. Sylvenius blev fråntagen sitt privilegium 
och var till slut tvungen att sälja sin utrustning.3 Ett av skälen Bergstedt 
anförde för att etablera tryckeriet var att främja skolverksamheten på 
ön, och han döpte verksamheten till The College Print. Det finns dock 
inte några tecken på att man någonsin framställde skolrelaterade tryck-
saker.4
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Förtryckt och ifyllt slavköpekontrakt på franska, signerat av notarien Carl Werderman. Jenny, 28 år gam-
mal och född på kusten av Afrika, såldes 24 juni 1811 av den vite fransktalande handelsmannen Baptiste 
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Lion (som undertecknat med kryss) till den fria svarta kvinnan Elizabeth Bernard. Vol. 163, Fonds suédois 
de Saint Barthélemy, Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence.
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Pressen var igång i Gustavia senast den 9 januari 1804, då Bergstedt 
publicerade ett prospekt på engelska och franska där han annonserade 
sin intention att ge ut ‘a kind of Gazette or at least a Sheet of Advertise-
ments for the use of the Commerce’.5 

The College Print användes genast för myndighetstryck. Under Napo-
leonkrigen var Gustavia en av Karibiens få frihamnar och handeln var 
intensiv. Man tryckte bland annat formulär för sjöpass, naturalisationer, 
fullmakter, domstolskallelser, skeppsrullor, skattekvitton, skeppsmät-
ning med mera. Många handlingar fyllde viktiga funktioner i den svarta 
befolkningens liv. Frigivande av slavar krävde domstolsbeslut och betal-
ning av en avgift för uttagande av så kallade fribrev. Försäljning av slavar 
mellan ägare på ön krävde en notariatshandling.

En annan viktig grupp trycksaker var lagar och reglementen. De 
trycktes ofta i stadens tidning men även som separata publikationer. 
1805 genomgick öns styrelseskick en förändring. Det nya reglementet 
översattes och trycktes på engelska i den lokala tidningen 1806. Det 
översattes även till franska. När det 1808 gavs ut som en separat publi-
kation – trycket försenades på grund av pappersbrist – ger upplagan 
en uppfattning om de vanligast förekommande språkens betydelse: 375 
engelska, 125 franska och 50 svenska exemplar. Trycket finansierades ge-
nom att skeppare som beviljades sjöpass ålades att köpa ett exemplar.6

Livet på Saint Barthélemy kretsade kring sjöfarten. Små Antillerna, där 
ön ligger, är en skärgård. När man står på öns kullar ser man de omkring-
liggande öarna S:t Martin, S:t Eustatius, S:t Kitts, Nevis och Saba. En 
klar dag syns även Montserrat och Redonda. Människor rörde sig mellan 
öarna och de svenska tjänstemännen försökte att reglera trafiken. År 1806 
trycktes en lag på både engelska och franska som försökte att förhindra 
‘clandestine entries and departures’. Dess inledning påminner om senare 
inlägg i migrationsdebatten. Syftet var att hindra skeppare att:

bringing hither or carrying off passengers unknown to Govern ment, 
by which means, many individuals, some times labouring under 
incurable and dangerous distempers, Crazy and Lunatiks as well as 
other poor and miserable objects incapable of maintaining them-
selves, some time perpetrators of great crimes, have been introduced 
in the Colony to its Charge and to the great Inconvenience of the 
Police & to the Government.7

Ett annat av denna och liknande lagars viktigaste syfte var att hindra 
slavar att fly. En återkommande klagovisa från de svenska administra-
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The Report of St. Bartholomew, högersidan nr 37, 5 februari 1805, med Sylvenius stilprov från 1798 som påvi-
sar att det var hans typer som användes på Saint Barthélemy. Uppslaget är representativt för RSB:s innehåll. 
Vänstersidan innehåller bland annat en annons som tillkännager arresteringen av en svart person som inte 
kunde bevisa sin frihet och därför skulle säljas som slav på auktion, sjöfartsnyheter och information om ett 
inbrott och högersidan en lag där ‘severe punishment’ utstakas för slavar som bröt mot stadens eldnings-
förbud utanför kök och eldstäder. Ett Prof-tryck, af de stilar, som finnas på Andreas J. Sylvenii kongl. privil. 
boktryckeri i Stockholm 1798.

törerna gällde just förrymda slavar. En tjänsteman kommenterade la-
koniskt 1796 möjligheten hindra en slav som återkrävts att ånyo fly ön: 
‘Om ni ock får Negren tilbaka, hvad vil ni göra med honom, han lär 
nog rymma igen!’8 Trots upprepade försök att lagstifta bort problemen 
visade det sig dock vara omöjligt att hindra trafik mellan öarna.

The Report of St. Bartholomew

Bergstedt höll löftet från sitt avertissement och den andra april 1804 kom 
det första numret av The Report of St. Bartholomew (hädanefter RSB). Detta 
är det enda välkända trycket från Gustavia. Den tvåspaltiga och fyrsidiga 
tidningen utkom med varierande periodicitet fram till hösten 1819.9
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Bergstedt skickade redan i slutet av april de första utgåvorna till 
Västindiska kompaniet i Stockholm, som administrerade kolonin 
fram till kompaniets upplösning 1805. Sekreteraren gratulerade Berg-
stedt för ‘weckobladet’ men påpekade att det gjort honom ‘brydd, som 
enligt författningarne utgifvandet af en Tidning ovillkorligen fordrar 
särskilt privilegium hvilket Tit. [ung. min herre] ännu inte ens sökt’. 
Sekreteraren ansökte om privilegium för Bergstedts räkning. Detta 
beviljades och i nr 33, 5 januari 1805, angavs Cum Gratia & Privilegio 
S:æ. R:æ. M.tis. under tidningens titel. Bergstedts tidning fick inte till-
låtelse att trycka ‘Politisk eller Diplomatisk reflexion’ och om den i 
‘annat afseende öfverskrider Privilegium [skall priviliegiet] enligt våra 
tryckeriförfattningar genom minsta förseelse anses förverkadt’.10 RSB 
var en typisk karibisk tidning och inte begränsad till reklambladet 
Bergstedt hade kontemplerat. Privilegiet följdes inte och tidningen 
rapporterade ofta om till exempel den Haitiska revolutionen och om 
politik i Europa och Amerika.

Vi vet lite om RSB:s och de senare tidningarnas upplagor. Gusta-
vias befolkning omkring 1810 var ungefär lika stor som Uppsalas eller 
Gävles, det vill säga runt 5 000 invånare. Vid denna tid var ca 70 pro-
cent av invånarna slavar eller fria svarta. Även hos den vita befolkningen 
var läskunnigheten betydligt lägre än i Sverige. Så sent som 1866 an-
märkte guvernören att 95 procent av den ‘lägre klassen’ i Gustavia och 
av landsbygdens invånare var analfabeter.11 RSB:s redaktörer klagade 
över antalet prenumeranter. 1814 var de vid ett tillfälle endast 43 stycken. 
Dock tycks tidningarnas innehåll varit väl känt bland stora delar av 
åtminstone den engelsktalande fria befolkningen. Språket i tidningen 
var huvudsak ligen engelska, med annonser och kungörelser på franska. 
Samma förhållande gällde 1820-talstidningarna.

Under tryckeriets första decennium tycks sättaren ha varit svensk-
språkig. Soldaten Ulrik Porath torde även ha varit boktryckare och 
arbetade möjligen hos Bergstedt de första åren.12 I nr 127, 4 maj 1811, 
anges tidningen vara tryckt av Micolas [sic] Pettersen, troligen soldaten 
Niclas Petterson, född i Landskrona och död senare samma år på Saint 
Barthélemy. Enligt en kort notis i nr 137, 13 juli 1811, blev sättaren ankla-
gad för att ha förlagt en artikel med namnet Dialogue between Sense and 
Eye brows. Enligt redaktören utbrast han ‘in his own Mother’s tongue, 
Djefvelen må ta mig, om jag vet hvad ni menar med samtalet’. Tryck-
kvalitén försämrades speciellt under andra hälften av 1810-talet. Tryckfel 
var vanligt förekommande. Varierande språkkunskaper hos alla inblan-
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dade var säkerligen en av orsakerna. Det bör också tilläggas att slavar-
betskraft var vanligt i tryckerierna i Västindien.

En av RSB:s viktigaste funktioner var att publicera lagar och kun-
görelser. Guvernören och konseljen hade vidsträckta rättigheter att lag-
stifta och eftersom slavlagstiftning saknades i Sverige men var nödvän-
dig i Karibien reglerade nya lagar ofta den svarta befolknings levnads-
villkor. I nr 5, 30 april 1804, trycktes den år 1787 proklamerade svenska 
slavlagen ‘to make the same a little better known, than daily experience 
proves it to be’. I samma utgåva infördes en kort text signerad Antibar
barian. Den anonyme författaren kritiserade den vita befolkningens 
brutala behandling av öns svarta invånare.

Tortyr av slavar var (nr 49, 27 april 1805) inte ovanlig:

Some time ago a female slave was released by public authority from a 
kind of Cachot (Dungeon) where she had been kept for several days. 
We are told, that several other Dungeons exist in the Colony – & we 
wish they were spied by the Eye of Justice. Yesterday two slaves were 
complaining about the town with swelled hands, having been tor-
mented with Barbados-Gloves (a kind of Torture).

RSB gav inte uttryck för någon viss ståndpunkt i slaverifrågan, men det 
är uppenbart att det fanns ett stort spann i åsikterna om hur slaveriet 
borde hanteras inom kolonin. Brevet till redaktören av Antibarbarian fick 
mothugg i efterföljande nummer. Det finns de som tror att Bergstedt 
själv var författaren till insändaren. RSB ifrågasatte aldrig explicit slave-
riet som institution; det som kritiserades var behandlingen av slavar.

Såsom Bergstedt utlovat innehöll RSB även annonser och information 
kring handel och sjöfart. Slavar utannonserades till försäljning, men ännu 
oftare informerades om de arresterade svarta personer kronan sålde på 
auktion om inte ägaren givit sig tillkänna. Som nämnt ovan ansågs en 
svart människa som slav om han eller hon inte kunde bevisa motsatsen. 
Denna princip stadfästes vid flera tillfällen i den svenska slavlagstiftningen.

RSB brottades tidigt med ekonomiska problem och utgivningen av-
stannande under långa perioder. Bergstedt var officerare i den lokala 
milisen och tryckte 1810 en exercismanual. Han återvände till Stock-
holm 1813. När Sverige under Napoleonkrigens slutskede på papperet 
innehade ön Guadeloupe sökte han tjänst där. 1815 gav han i Stockholm 
ut tidningen AftonPosten, vilken enligt Lorenzo Hammarsköld var ‘af 
så föga värde, att den icke länge kunde klara sig’. AftonPosten upphörde 
efter tjugofem nummer.13
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År 1811 nystartades RSB av den frie svarte mannen John Allan från 
Antigua. Tidningens ekonomiska läge förbättrades inte och 1812 lades 
den ner. När Allan återupptog utgivningen 1814 skrev han: ‘For our own 
labour as Compositor and Printer, we receive 6 dollars for each paper 
[…] The owner of the Office and of the Press and materials, is satisfied 
with 4 dollars weekly.’ Allan listade tidningens produktionskostnader 
och konstaterade att det innebar ‘a surplus for us as Editor, of one dol-
lar and fifty cents per quarter’ (nr 167, 22 oktober 1814). Vem som ägde 
tryckeriet vid denna tid är okänt.

Förfalskningar och otuktiga sånger

För att John Allan skulle klara sig ekonomiskt krävdes att han tryckte 
annat än RSB. Rättsfall ger insikter i hans verksamhet. I april 1815 stäm-
de Allan en kund för utebliven betalning för inträdesbiljetter till en av 
arkipelagens turnerande teatersällskap på besök i Gustavia.14

Senare samma år blev han i sin tur anklagad för att ha förfalskat do-
kument i ett betydligt allvarligare fall. Det hade länge gått rykten om att 
framförallt amerikanska skeppare var utrustade med förfalskade svenska 
sjöpass. Dessa gav dem möjligheten att under svensk flagg handla som 
neutrala. När en av öns polismän dog uppdagades att han sålt förfals-
kade sjöpass. Allan anklagades för att ha tryckt dem och dömdes till 
fjorton dagars fängelse på vatten och bröd. Straffet ned sattes senare till 
åtta dagar eftersom Allan redan varit häktad och var vid dålig hälsa. 
Man ville inte förlora tillgång till ett tryckeri som trots allt underlättade 
administrationen av kolonin och dessutom gav möjlighet att trycka och 
sprida lagar och förordningar.15

Att det överhuvudtaget finns nästan kompletta serier av RSB i svenska 
samlingar beror på att tidningarna togs till Sverige redan under början av 
1800-talet.16 Äldre småtryck från Karibien är sällsynt. Klimatet och poli-
tiska omständigheter har inte befrämjat bevarande. De tryck som överlevt 
är ofta de som fogats till protokoll och arkiv. Ett motsatt exempel är hur 
ett tryck inte togs till protokollet på grund av dess kontroversiella innehåll.

Samuel Augustus Mathews och John Allan anklagades år 1818 ‘för det 
den förra författat och den senare tryckt en otucktig Sång’.17 Mathews 
var känd för sin pro-slaveritraktat The lying hero or An answer to J. B. 
Moreton’s manners and customs in the West Indies när han flyttade till 
Saint Barthélemy på 1790-talet.18 Konseljen hindrade honom år 1797 att 
pub licera en gazette. En Gustaviaborgare intygade att Mathews tidning 
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The Report of St. Bartholomew, nr 5, 30 april 1804.
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slutade med ‘Vive la République’ och konseljen underrättade honom 
att ‘om han vill stanna på ön måste han uppföra sig bättre och hålla sig 
lugn’.19 Redan nästa år hyllade han den svenske kungen genom en ‘Song 
on His Majesty’s High Birthday […] sung by him [Mathews] at the Ce-
lebration of that day [1 november 1798] […] in the Government House’ 
(tryckt i RSB nr 7, 14 maj 1804).

Mathews kunde uppenbarligen inte låta bli att skriva och publicera. 
1818 års otucktiga sång bevarades inte eftersom den ‘var af den beskaf-
fenheten att den ej kunde till protocollet tagas’. En av anklagelsepunk-
terna mot Sylvenius i Stockholm var att han tryckt oanständiga visor.

Ett tillfällighetstryck som bevarats är en efterlysning. En belöning på 
200 dollar utlystes för den som gav information som ledde till bagarens 
Antoine Reboulin och hans slavars arrestering. Han hade skuldsatt flytt 
ön med tre slavar. Dessutom anklagades han för att ha tagit med en 
annan ägares slavinna, Augustine. Slavar användes ofta som pant för 
skulder och skulle i detta fall, då de fasttagits, ha sålts på auktion för att 
betala Reboulins skulder. 200 dollar var ett normalt pris för en arbetsför 
slav dessa år.

Censur och The Reports upphörande

Guvernörerna på Saint Barthélemy klagade ofta över att de angreps i 
anonyma skrifter, men dessa tycks företrädesvis ha varit handskrivna 
efter som källan till tryck var alltför enkel att spåra. Något om dessa stri-
der går att följa i RSB. År 1817 (nr 296, 1 september) publicerades en efter-
lysning: ‘Two hundred dollars will be given to any person who will dis-
cover or give such information as will lead to a discovery of the Author 
or Writer of a scurrilous Libel which was posted on a Window, fronting 
the road […] on last Sunday afternoon about 4 o’clock.’ Notisen tillade 
att ‘yet there is a circumstance, not quite light as air, that almost points 
to the Author. If he will avow himself, he may be assured that none of 
the individuals he has abused, will seek for legal remedy against him!’ 
Några månader senare (nr 315, 26 januari 1818) hade summan halverats, 
men guvernören lovade denna gång ytterligare en belöning: ‘To His 
Majesty the King I will besides Petition that a Mark of his gracious 
Favour may be conferred in him or those that detect or contribute to 
the detection of the Offender, suited to their rank and situation.’ 

Eftersom det var svårt att trycka politiska alster på ön använde sig för-
fattarna av tidningar på angränsande öar. I nr 575, 21 juli 1818, av The St. 
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Two Hundred Dollars Reward. Förutom fysiska igenkänningstecken uppgavs de efterlystas språkkunskaper. 
Sammanlagt talade Reboulin och de eftersökta slavarna franska, provensalska, spanska, italienska och 
engelska. Stora delen av den svarta befolkningen talade även de lokala kreolspråken, till exempel ‘West 
India Negro English’ och ‘negerfranska’. Bancroft Library, University of California, Berkeley.
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Christopher Advertiser and Weekly Intelligencer fanns en ‘most infamous libel 
against this Government’. Att på detta sätt ta striden till en annan ö ansågs 
extra upprörande och belöningen höjdes till 500 dollar ‘for the detection 
and legal conviction of the said author if he be a resident of this island’.20

För en sentida läsare tycks inte RSB innehålla någon direkt kritik av 
öns styrande, men det har påpekats att till exempel en lång redogörelse 
av politiska strider på ön Barbados hade slående likheter med förhål-
landena på Saint Barthélemy.21 Till slut tröttnade den tillförordnade gu-
vernören C. F. Berghult. Han skrev i mars 1819 till kolonialadministratö-
rerna i Stockholm och motiverade sitt beslut:

Boktryckeriet och avisorne härstädes har på längre tid varit på det 
högsta försummadt och helt och hållet lemnat till den Mulatt som 
trycker, utan någon redaction. Derföre hände, redan längesedan att 
ej allenast oanständiga och smädliga saker emot individuer trycktes, 
utan efven Gouverneurens person pasquillerades […] Derföre har 
jag ålagt Boktryckeriets ägare att innan utgifvningen af skrifter som 
derifrån emaneras, besörja att desamma upvisas för Gouvernements 
Secreteraren, hvilken sedan derom till Gouverneuren rapporterar.22

Införandet av förhandscensur tycks ha blivit dödsstöten för RSB. Det 
sista kända numret publicerades i oktober 1819. Det innehöll en rapport 
om Peterloomassakern tagen från en Londontidning, som dessutom fö-
respråkade pressfrihet. Tryckkvaliteten hade försämrats under de sista 
åren av utgivningen; det var fortfarande Sylvenius nu slitna typer som 
användes. Trots att öns styrelse hade behov av tryckeriet – man gjorde 
till exempel ansträngningar för att få Allan att trycka nya handelsavtal 
och förordningar – valde man att göra fortsatt tidningsutgivning näst 
intill omöjlig.

Nyupptäckta 1820-talstidningar

När Sverige 1878 sålde tillbaka Saint Barthélemy till Frankrike lämna-
des hela det statliga arkivet kvar på ön (ca 40 hyllmeter/300 000 sidor). 
På 1930-talet flyttades det till arkivet på Guadeloupe och slutligen på 
1970-talet till de franska kolonialarkiven, Archives nationales d’outre-
mer, i Aix-en-Provence.23 I arkivet, Fonds suédois de Saint Barthélemy 
(FSB), påträffades ett nummer av tidningen The West Indian. En neder-
ländsk forskare nämnde på 1950-talet en annan tidning, Gustavia Ga
zette, men det verkar som om han har blandat ihop RSB med denna 
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okända titel.24 En tidning på S:t Kitts (S:t Christopher) angav 1827 St 
Bartholomew Chronicle som källa till en artikel.

Under min forskning i Frankrike hittade jag okända nummer av RSB 
i arkivet i Aix-en-Provence. Jag började undra om det inte kunde finnas 
fler i andra samlingar. Jag visste att det fanns bestånd av karibiska tid-
ningar i USA och hittade ännu ett par okända exemplar hos American 
Antiquarian Society. Detta gav mig blodad tand och jag började att leta 
i amerikanska bibliotek. Jag fick negativt svar gällande RSB från Ban-
croft Library, University of Californias forskningsbibliotek i Berkeley. 
Bibliotekarien upplyste mig dock om att två andra tidningar tryckta i 
Gustavia fanns i deras bestånd. Biblioteket äger femton nummer (in-
klusive det som är känt från Aix-en-Provence) av The West Indian, och 
dessutom fyra utgåvor av dess tidigare helt okända föregångare The St. 
Bartholomew Chronicle, and Gustavia Gazette.

2017 hade jag möjlighet att besöka Bancroft Library och en av mina 
första frågor gällde förstås hur tidningarna hamnat där. Det visade 
sig att Bancroftbiblioteket har en samling av både manuskript och 
tryck från Saint Barthélemy (inklusive efterlysningen av Reboulin. 
H. H. Bancroft köpte år 1885 dokumenten av den franske lingvisten 
och etnologen Alphonse Louis Pinart (1852–1911). Pinart, som framför-
allt ägnade sig åt amerikanska språk, besökte kort Antillerna 1877 på 
vägen tillbaka till Frankrike. Han var en manisk samlare som också 
misstänktes för arkivstölder. Med tanke på att det finns bland annat 
svenska konseljprotokoll och kungliga brev bland de papper han sålde 
till Bancroft bör han ha haft tillgång till det svenska arkivet i Gustavia. 
Det finns också avskrifter av dokument Pinart fann speciellt intres-
santa. Flera av dessa har jag inte återfunnit i arkivet i Aix-en-Provence. 
Ytterligare ett bevis i Pinarts samling för hans besök är ett fotografi av 
en karta framställt av fotografen C. C. Lyon, verksam på Saint Barthé-
lemy under 1870-talet.25 

The St. Bartholomew Chronicle, and Gustavia Gazette och The West Indian 

Nr 6 (28 april 1827) är det första kända numret av den fyrsidiga trespal-
tiga The St. Bartholomew Chronicle, and Gustavia Gazette.26 Det var inte 
längre Sylvenius typer som användes och det är möjligt att inte heller 
tryckpressen var densamma. Tryckkvaliteten är betydligt bättre än un-
der RSB:s sista år och textsidan större. När det första numret av The West 
Indian kom ut i juni samma år var denna fyrspaltig och ännu bredare 
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än The St. Bartholomew Chronicle. Den fjärde spaltens högra marginal 
var dock dåligt tryckt och utgivaren ursäktade sig med att pressen var 
för liten och att man hade varit tvungen att utöka dess storlek med ett 
trästycke. Utgivaren hävdade att han beställt ny utrustning från För-
enta Staterna; huruvida den anlände är dock tveksamt. Senare utgåvors 
högra ytterspalt var läsbar, men spaltbredden hade minskats något för 
att inte riskera kvalitén. Tidningarna är tryckta på olika papperskvali-
teter och ark av varierande storlek. Brist på papper tycks fortfarande ha 
varit vanligt förekommande. 

Fyra utgåvor av The St. Bartholomew Chronicle, and Gustavia Gazette är 
kända (nr 6, 7, 13, 14). Om utgivningstakten respekterades kom dess första 
nr den 24 mars 1827. I nr 14, 23 juni 1827, angavs att detta var tidningens 
sista och den efterföljande tidningen The West Indian annonserades. 
Dess första nummer kom som utlovat ut följande lördag 30 juni 1827 
och numren 1, 3–13, 15, sida 1–2 av 16 och nr 17 finns bevarade, de sista 
med vissa textförluster. Nr 17, 27 oktober, slutar med en lång artikel ‘to 
be continued’ och information om prenumerationer. Det finns ingen 
orsak att misstänka att tidningen upphörde.

I The St. Bartholomew Chronicle angavs endast tryckarens namn, John 
Nicol. I prospektet till den kommande tidningen angavs att ‘[t]he Edi-
torial department of “The West Indian” will be under the exclusive 
direction of Mr. William Johnson; and the Typographical conducted 
by Mr. John Nicol’. Johnson publicerade tidningen för ‘the proprietor’ 
men som i fallet med Allans Report vet vi inte vem som ägde tryckeriet. 
Johnson förklarade i nr 4 att hans ‘duties as an Editor […] do not in any 
manner interfere with those of a teacher – the former being rather the 
amusement of an evening, than the business of the day’. Johnson drev 
en privatskola i Gustavia där han bland annat undervisade i engelska, 
matematik och navigation. I nr 11 erkände han att han hade författat 
artiklar även i The St. Bartholomew Chronicle; han var troligen även ini-
tiativtagaren till den föregående tidningen.

I längden kom Johnson och Nicol inte överens. I nr 10 varnade John-
son att han inte var ansvarig för skulder Nicol ådrog sig i tidningens 
namn. Tre veckor senare tillkännagav Nicol i sin tur att han lämnade 
tryckeriet och även Saint Barthélemy. Han utgöt sig över tryckarens 
hårda lott:

Off all men in the community, a printer, let him be ever so well rela
tively situated, is absolutely worst off. A more perplexing, harassing, 
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The St. Bartholomew Chronicle, and Gustavia Gazette, nr 7, 5 maj 1827, Bancroft Library,
University of California, Berkeley.
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irksome and toilsome occupation never was devised for the seed of 
Adam; nor the sweat of the brow, and the labour of the mind, and the 
devotion of all the energies of the soul.

Johnson lyckades hitta en ny tryckare men de följande numren blev för-
senade och tryckaren sjuk. Kanske hade Nicols klagan fog för sig. Troli-
gen var tryckarnas och tidningsutgivarens villkor i Karibiens svårare än 
i till exempel Stockholm.

Vi känner inte till några egentliga böcker tryckta på Saint Barthéle-
my, men det var möjligt att skaffa sig böcker i alla genrer och på ett fler-
tal språk på ön. Både RSB och 1827 års tidningar innehöll bokannonser. 
Guvernementspastorn C. A. Carlsson beskrev förfarandet på 1830-talet: 
‘På St. Barthelemy fanns likväl en slags bokhandlare, genom hvilken 
man, om han ej sjelf egde dem, på kort tid kunde ifrån de Förenta Sta-
terna få hvilka böcker man behagade.’27 Den före detta domaren F. L. 
Thenstedt annonserade i The West Indian om sina intentioner att öppna 
‘a local circulating library and reading room’. Projektet tycks ha lyckats 
då flera nummer senare dess öppettider och minimiavgiften (20 spanska 
dollar) för att få tillträde till biblioteket tillkännagavs.

Kampen för slaveriet och nya ekonomiska omständigheter

De bevarade numren av The St. Bartholomew Chronicle, and Gustavia Ga
zette och The West Indian kom ut mellan april och oktober 1827. Slaveriet, 
som internationellt hade blivit mer och mer ifrågasatt, behandlas i näst 
intill varje utgåva. Johnson skrev i sitt prospekt till The West Indian att 
tidningen var ‘devoted to the detail and discussion of Colonial affairs’ 
och han deklarerade sitt ‘decided attachment to the interest of the Colo-
nies’. Namnändringen från det lokala – Bartholomew och Gustavia – till 
West Indian kan har varit en del av samma strategi: att vidga tidningens 
perspektiv och läsekrets.

Tidningarna försvarade utan undantag slavägares rättigheter. Slavar 
kunde nu under vissa omständigheter lättare bli frigivna på brittiska 
öar. Tidningen var ytterst kritisk mot dessa nya regler och uppmanade 
till att fängsla alla slavar som sökte sin frihet på andra öar. Man rappor-
terade kritiskt om förhållandena på Haiti, som efter självständigheten 
1804 ständigt motarbetades av Frankrike och andra kolonialmakter. En 
föregiven massaker kommenterades: ‘we should not be at all surprised 
to hear of some very dreadful revolution in a country where the beauti-
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ful theory of free labour, as our anti-slavery men call it, is practically 
enforced by the terror of the bayonet or the bullet’.

Handeln i Karibien var på nedåtgående, men huruvida dessa förhål-
landen förstods som en verklig förändring eller bara som en temporär 
lågkonjunktur är svårt att avgöra. Av en lång artikel om nya jordbruks-
metoder i Louisana framgår klart att öarnas basnäringar var hotade. 
Slavhandeln var förbjuden av flera kolonialmakter och svårigheten att 
förse plantager och industrier med ny arbetskraft ledde till produk-
tionsminskningar i Karibien.

Nyheter spreds fort i Karibien. Tidningsutgivare över hela arkipela-
gen kopierade inte bara nyheter från europeiska och nordamerikanska 
tidningar utan lånade också flitigt av varandra. RSB angav ofta sina käl-
lor och tidningar från bland andra öarna Antigua, Barbados, Bermuda, 
Curacao, Dominica, Grenada, Kuba, Martinique, S:t Croix, S:t Kitts, 
S:t Thomas och S:t Vincent citerades. Denna tradition upprätthölls av 
Johnson. Kommunikation kolonierna emellan var nödvändig för att 
bevaka hur reglerna kring till exempel slaveriet förändrades: ‘Nothing 
is more necessary in the present times, than a rapid communication of 
intelligence between the Colonies.’

Grannöarnas tidningar anlände ofta sent eller försvann i den osäkra 
postgången. En artikel uppmanade alla ‘colonial editors’ att skicka exem-
plar till tidningsmakarna på omkringliggande öar. Sjökaptener lovades 
gratisexemplar om de distribuerade tidningar i de hamnar de angjorde.

Den nordamerikanska pressen citerades, men Johnson noterade irri-
terat att dess nyheter ofta inte var värda att vidarerapportera: ‘American 
journals of late dates have been received, their contents being almost 
exclusively of a local nature, afford but little matter of sufficient inte-
rest for selection.’ Upptakten till presidentvalet i USA 1828 rapporterades 
dock och respektive kandidats förtjänster diskuterades.

Latinamerikas politiska landskap hade radikalt förändrats det senaste 
decenniet. De spanska kolonierna hade blivit självständiga nationer och 
tidningarna rapporterade ofta om ekonomi och politik från de nya 
staterna.

Tidningarna införde även noveller i serieform och rapporterade 
om framför allt europeiska kulturella begivenheter. Beethovens död 
tillkänna gavs i Gustavia tre månader efter det att den infallit i Wien.

Nyheterna från Sverige var betydligt färre än tidigare i RSB. Det 
var säkerligen dels en konsekvens av att Sveriges betydelse för ön hade 
minskat under lågkonjunkturen, dels av att Johnson och tryckarna 
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inte kunde svenska. De få svenska nyheter som förmedlades kom ofta 
från utländska tidningar. I nr 8 av The West Indian rapporterades till 
exempel via en Hamburgtidning om hungersnöd och sjukdom i Sve-
rige: ‘Many of the poorer classes in the country have begun to grind 
bones, straw, and alder flowers together to make bread. Besides this, 
fever prevails both in town and country, and in most places scarcely a 
house is free from the epidemic.’ Det var kanske lättare att stå ut med 
den utbredda fattigdomen på ön om man visste att även Sverige var 
drabbat.

Inslagen av satir var färre i 1827 års tidningar än i RSB. Möjligen var 
Johnson medveten om de tidigare problemen med RSB och pamflett-
kulturen på ön. Han lovade att hans tidning inte skulle låta ‘individual 
feelings to indulge at the expense of private reputation’.

Det sista kända numret av The West Indian är daterat 27 oktober 1827. 
I augusti 1828 angavs i ett protokoll att ett beslut publicerats ‘uti denna 
Ös Tidning’. Tills en senare utgåva av The West Indian eller någon an-
nan okänd tidning återfinns, kan slutdatumet för svenskt västindiskt 
tidningstryck sättas till augusti 1828.28 

Under åren 1831–1832 gavs de handskrivna politiska satirtidningarna 
Gustavia Free Press och The Watchman ut på ön. De anonyma utgivarna 
klagade över att det inte fanns något ‘public paper’. Det är därför rim-
ligt att anta det inte fanns någon tryckt tidning under denna period. 
Gustavia Free Press kritiserade guvernören och andra tjänstemän. Trots 
långa rättsprocesser lyckades öns styrelsemän inte bevisa vilka som var 
ansvariga för utgivningen.29

Behovet att trycka försvann inte och det finns senare exempel på stats-
tryck. Med tanke på stavning, typsnitt och den grafiska utformningen 
är det troligt att dessa trycktes på närliggande öar, på samma sätt som 
under perioden före 1804.

Gustaviatryckens historia

Överbibliotekarien G. E. Klemming och periodikabibliografen B. 
Lundstedt var väl medvetna om RSB:s existens och gjorde sitt bästa för 
att komplettera KB:s samling.30 När The St. Bartholomew Chronicle och 
The West Indian gavs ut 1827 var privilegietvånget avskaffat och dess ut-
givning krävde inte något beslut i Stockholm. Som en följd av att intres-
set för kolonin minskade tycks tidningarna aldrig ha uppmärksammats 
av 1800-talets historiker, bibliotekarier eller samlare.



23

Pinart, som tjugo år efter han sålt sin samling till Bancroft fortfa-
rande var intresserad av Västindien, skrev 1904 till KB och efterfrågade 
information om tryckeriet på Saint Barthélemy. Lundstedt svarade med 
en kort utredning och nämnde RSB och de tre mindre Gustaviatryck 
han kände till – förordningar nu bundna med RSB i KB respektive i RA 
– samt listade titlar som behandlade det svenska koloniala innehavet.31

RSB nämns inte i Lundstedts Sveriges periodiska litteratur. Antagligen 
ansåg han den inte uppfylla det geografiska kriteriet, om han överhu-
vudtaget kontemplerade dess inkludering. Den finns inte heller med 
i KB:s webbaserade och uppdaterade version av bibliografin. De Gus-
taviatryck som finns upptagna i Libris är RSB och Bergstedts avertis
sement. Detta är i sig inte förvånande; det finns naturligtvis svenskt var-
dagstryck och förordningar med mera som antingen är okatalogiserade 
eller endast finns i äldre kortkataloger. I de nationella bibliografierna 
Svensk bibliografi 1700–1829 och Svenskt offentligt tryck –1833 definieras 
den geografiska omfattningen till i ‘Sverige och svenska provinser utgiv-
na’ tryck.32 Trycken från Saint Barthélemy bör rimligen rymmas inom 
denna definition. 

Det är möjligt att tolka dessa lakuner som ännu en följd av det tidiga-
re ringa intresset för svensk-karibisk kolonialism. Svenska Saint Barthé-
lemy har betraktas som en oviktig episod, utan inflytande på den större 
berättelsen om det moderna Sveriges framväxt. Kanske kan man även 
hävda att svensk-karibiskt slaveri motsäger denna berättelse och därför 
har varit extra svårt att införliva i historieskrivningen. Att fastställa hur 
svenskt Saint Barthélemy var är inte bara meningslöst, frågan är i sig fel-
aktigt ställd. Kolonins historia går inte att förstå utifrån enbart svenska 

Detalj från sjöpassformulär tryckt tidigast 1858. Vol. 19, S:t 
Barthélemysamlingen, RA.
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förhållanden utan måste sättas in i sitt karibiska och atlantiska sam-
manhang. Sverige var givetvis statsrättsligt ansvarigt för territoriet och 
dess invånare under det svenska innehavet. Svensk historiografi kring 
Saint Barthélemy har ofta inriktat sig just på det svenska i ön styrelse 
och ofta på personstrider och interna konflikter, som om staten sköttes 
amatörmässigt och därför inte riktigt gick att ta på allvar. Den dagliga 
administrationen av slaveri och utfärdandet av svensk slavlagstiftning 
1785–1847 uppfattades som främmande inslag i den svenska maktutöv-
ningen. Med samma perspektiv framstod den svarta befolkningen som 
mindre svensk. Det är inte svårt att dra samtida paralleller.

Tryckeriverksamheten i Gustavia är ett exempel på hur det svenska 
karibiska innehavet på många sätt liknade andra europeiska makters 
administration av deras respektive territorier. Staten använde tryckeriet 
för maktutövning och informationsspridning. Att slaveriet upprätt-
hölls var en nödvändig förutsättning för svenskt deltagande i karibisk 
kolonia lism och Sverige behandlade sin svarta befolkning ungefär på 
samma sätt som andra karibiska kolonialmakter.

Mitt varma tack till Institutet för Rättshistorisk Forskning grundat av 
Gustav och Carin Olin vilket gjorde resan till Berkeley möjlig.
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Indies [London: Pindar Press, 1987]); Gösta Franzén, 
Svenskstad i Västindien: Gustavia på Saint Barthélemy 
i språk- och kulturhistorisk belysning (Stockholm: Alm-
qvist & Wiksell, 1974), s. 63–69; Pålsson, Our Side, spec. 
kap. 6.

10. Protokoll, 26 mars 1804, bilaga H, brevkoncept 
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