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Slavmarknaden i Khartoum i
Sudan var en av de platser där
handel med människor förekom
ända in i slutet på 1800-talet.
getty/scanpix/shutterstock

42

Världens Historia 8 • 2011

Bagdad
Kairo

Östafrika/650–1922
I många århundraden tjänar
arabiska slavhandlare förmögenheter på människor från
Östafrika – detta trots att nio
av tio slavar dör under transporten till slavmarknaden.

Mekka
Khartoum

Slavhandlarna fick resa
allt längre in i Afrika för
att skaffa slavar. Det
markerade området visar
deras ”jaktmarker”
omkring år 1800.

Mogadishu
Malindi
Mombasa
Kilwa

Slavhamn
Slavmarknad

Arabiska
slavhandlare
tömde Afrika
Under flera hundra år bedrev araber slavhandel längs Afrikas östra
kust. Jakten på snabba pengar kostade miljoner människor livet och
tömde hela länder. Men om slavarna bara överlevde den första svåra
tiden kunde de uppnå höga positioner i det arabiska samhället.
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Av Natasja Broström
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E

fter att ha rest omkring i Afrika
under många år var den arabiske
historikern och sociologen Ibn
Khaldun alldeles säker på sin sak:
Kontinentens svarta befolkning var
utmärkta slavar:
”Negrernas nationer är i regel
medgörliga när det gäller slaveri,
eftersom negrer hyser mycket lite
mänsklighet och besitter egenskaper som är mycket lika dem
man finner hos oskäliga djur.” Ibn
Khaldun utvecklade senare en teori om klimatets inverkan på människor och han konstaterade att hettan
hade stigit Afrikas folk åt huvudet.
”Vi ser att negrer generellt karaktäriseras av lättsinnighet, hett temperament
och känslosamhet. De älskar att dansa så
snart de hör en melodi.”
Ibn Khaldun var inte den ende som
betraktade svarta som mindre värda. Enligt den egyptiske historikern Al-Abshibi
var det ett faktum att alla afrikaner stal
och levde otuktigt.

Köpmännen skar guld med kniv
På Al-Abshibis och Khalduns tid, omkring år 1400, hade arabiska slavhand
lare redan bedrivit klappjakt på svarta
afrikaner i mer än 750 år. Trafiken gick
i strida strömmar från bl.a. Västafrika genom den brännheta Saharaöknen. Handeln med svarta slavar kompletterades
med kristna ljushyade lyxslavar. Osmanerna hade erövrat Konstantinopel år
1453 och gjort en framstöt mot Wien år
1529 men det var ändå ont om de eftertraktade europeiska slavar som kallades
”vackra kaukasiska flickor” och ”starka
kaukasiska män”. De slavar som fånga-

Historiker: Svarta är perfekta slavar
Ibn Khaldun (1332–1406) skrev verket al-Muqaddima –”Introduktionen”. I boken presenterade historikern flera banbrytande
teorier och han har kallats ”den förste sociologen”. Han hade
dock även märkliga teorier om Afrikas svarta befolkning,
t.ex. att de var lämpliga som slavar: ”De lever i snårskog eller
grottor och äter växter eller korn. Ofta äter de även varandra.”
Historikern Ibn Khaldun är en av de främsta källorna
till kunskapen om arabisk slavhandel omkring år 1400.

des in under fälttågen kunde inte mätta
behovet i det expanderande Osmanska
riket som hade omkring 15 miljoner in
vånare. Slavhandlarna tvingades fylla på
med slavar söderifrån.
En listig och hänsynslös slavhandlare
kunde tjäna enorma summor. Och efter
som tillgången på potentiella slavar tyck
tes vara oändlig i östra Afrika strömma
de människohandlarna till det som i dag
är Kenya och Tanzania.
Vid handelsstationerna utmed Indis
ka oceanen skar slavhandlarna guld med
täljkniv, och under de följande århund
radena skickades omkring en miljon sla
var från Östafrika till marknaderna i
bl.a. Kairo, Mekka och Bagdad. Siffrorna
kan emellertid vara ännu högre; slav
handlarna var experter på att sälja i
smyg för att slippa betala skatt.
När handeln med slavar från Östafrika
var som störst motsvarade den officiella
exporten varje år värdet av ett ton guld.
Och i synnerhet i de muslimskdomine
rade kuststäderna som Mombasa och
Kilwa märktes att slavhandeln var lön
sam. Sultanatet Kilwa kunde till exempel

uppföra en egen jättemoské. Riket hade
sin storhetstid på 1400-talet då det kontrollerade handeln längs kusten och
härskade över städer som Malindi och
örikena Zanzibar och Pemba.
”Folk bär inte bara luxuösa sidenkläder. Överklassen bär även en imponerande mängd guld och smycken, och
detsamma gör slavarna på sina ländkläden”, berättade en grupp portugiser
som var på besök i sultanatet.

Hela riken tömdes på folk
Slavarna togs till fånga under expeditioner som de arabiska slavhandlarna antingen själva stod för eller lät någon
stamhövding genomföra. I takt med att
områdena längs kusten tömdes på slavar
reste slavjägarna allt djupare in på
kontinenten mot Tanganyikasjön i våra
dagars Tanzania.
När de första västerlänningarna kom
till området på 1800-talet blev de chockerade över slavhandlarnas metoder.
”Alla invånare som överlevt i en
angripen by tvingades in i centrum,
förutom de som var för gamla eller för

Från byn i Afrika ...
MÄNNISKOJAKTEN: Långt in på 1800-talet attackerade
arabiska slavhandlare byar för att ta slavar. Beväpnade med
gevär sköt de krigarna och tog främst kvinnor som slavar.

SLAVKARAVANEN: Transporten till kusten, varifrån
slavarna skeppades vidare till marknaderna, var en dödsmarsch. Det var inte många som överlevde resan.
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skadade för att kunna säljas. Därefter
stacks alla hyddor i brand”, enligt en
skildring av missionsprästen H. Waller.
Även den brittiske upptäcktsresanden
Richard F. Burton kom till trakter som
härjats av slavjägare:
”Den brända marken var täckt med
husgeråd och sönderslagna möbler. Det
fanns bara de obegravda döda kvar. Och
tystnaden.”
Jakten blev mer effektiv när slavhandlarna började dela ut skjutvapen till
stamhövdingarna. I en rapport till det
brittiska parlamentet kunde man läsa:
”Området kring Kilwa, som för bara
några år sedan var tättbefolkat, är i dag
helt obebott. En arab som nyligen återvänt från Nyasasjön berättade för mig att
han under 17 dagar hade rest genom ett
land som tidigare varit bebott. I dag
fanns inte en levande själ.”

Kvinnor sålde bäst

Slavarna försågs
med kedjor och
fick ingen mat
under transporten
till närmaste
slavmarknad.

det låg rader av döda och döende slavar
längs vägarna. Därtill kom den lika far
liga heta öknen.

Slavarna stuvades i lager
Från kusten transporterades slavarna
vidare norrut – antingen genom Sahara
eller över havet. Slavhandlarna frakta

Miljontals sattes i bojor
Både européer och araber tömde Afrika på människor i jakten på
slavar. Långt över 100 miljoner föll offer för människohandeln.

T

ill och med den kallblodige upptäcktsresanden David Livingstone förfärades av den brutala slavjakten. Efter flera expeditioner i Afrika på 1850-talet blev han därför en
ivrig förespråkare för att västvärlden
skulle ingripa mot slavhandeln.
Livingstone räknade med att priset
för en slav skulle täcka förlusten av
nio andra som dog av svält eller
misshandel på väg till marknaden.
Historikern Abdullahi Mahadi vid
Ahmadu Bello-universitetet i Nigeria
anger en något lägre siffra. Han
hävdar att minst 20 procent av de
östafrikanska slavarna dog på väg
till marknaden: ”Beräkningen styrks
på det grymmaste sätt av de tusentals skelett som ligger mellan Sudan
och Nordafrika.”
Historikerna har ännu inte lyckats
fastslå hur många slavar araberna
tog i Afrika. Från år 650 och fram till
1908, då den sista officiella försälj-

ningen av en kvinnlig slav registrera
des i Osmanska riket, uppskattas
antalet sålda slavar ligga på mellan
10 och 20 miljoner. Därtill kommer
alla de som inte överlevde t.ex. kast
reringen eller transporten till slav
marknaden. Flera historiker menar
därför att det totala antalet offer för
den arabiska slavhandeln kanske
ligger kring 100 miljoner människor.
Européerna var inte bättre. Från
1500-talet och 300 år framåt tog
de slavar i Väst- och Centralafrika.
Mellan 9 och 12 miljoner skeppades
till Nya världen. Dessförinnan hade
minst 10 procent dött under överfarten och ännu fler redan under
transporten ut till kusten i Afrika.
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Kvinnor var särskilt intressanta för de
arabiska slavjägarna. Till skillnad från de
europeiska slavhandlarna, som främst
ville ha stora starka karlar, skickade araberna dubbelt så många kvinnor som
män till de osmanska slavmarknaderna.
Männen skulle helst vara från sydöstafrika och kvinnorna från Afrikas horn.
Här tog slavjägarna de eftertraktade nubiska, somaliska och etiopiska slavarna.
”De är omskurna och doftar gott. Deras läppar är tunna, munnarna smala och
håret blomstrar. Av alla svarta kvinnor är
dessa bäst för sängens nöjen”, intygade
den kringresande geografen och upptäcktsresanden AlIdrisi förtjust.

Sedan slavarna tagits tillfånga väntade
en livsfarlig, upp till tre månader lång,
marsch mot kusten. Om slaven fått någon skada som kunde sänka priset, eller
om han verkade rymningsbenägen, likviderades han av slavjägarna. Sjukdomar, brist på mat och vatten, och ständiga piskrapp över ryggen, ledde till att
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på att utföra ingreppet. Chanserna att
överleva operationen var mycket små.

Eunucker fick kokande olja på såret
tenn eller trä i resten av urinröret,
och såret slöts med kokande olja.
För att påskynda ärrbildningen
skulle slaven därefter sitta i en hög
med färsk gödsel, och under en tid
efter ingreppet fick han leva på
enbart mjölk. När det osmanska
imperiet var som störst
levde mellan 600
och 800 eunucker
i sultanens harem.

Sultanen hade 75.000 slavar

bridgeman

I Osmanska riket kastrerades slavarna vid så unga år som möjligt –
helst före puberteten – då chansen
att de skulle överleva var störst.
Slavarna kastrerades utan bedövning. På vita slavar skar barberare
bort testiklarna, men på svarta slavar togs alla delar bort eftersom de
ansågs ha en omättlig och okontrollerbar sexlust.
Ingreppet på en svart slav kallades sandali – renskrapad. Först
skars penis och testiklar av
genom ett snitt med en
vass kniv. Därefter stack
barberaren upp ett rör av

Trots det leende ansiktet var kastreringen otrligt plågsam. Inte många överlevde ingreppet.

de sin last över havet i sina speciella arabiska fartyg, dhower, där lastrummen
fylldes till brädden med trälar.
Slavarna fick varken mat eller vatten
under resans gång och när de dog kastades kropparna bara överbord – om slavhandlarna kunde komma åt dem. Om liket låg längst ned i lasten fick det helt
enkelt ligga kvar och ruttna.

Männen kastrerades
Om lasten skulle österut väntade en
ännu längre resa från Malindi och Mogadishu. De båda kuststäderna var knutpunkter inför den fortsatta seglatsen till
muslimska områden på Malabarkusten i
Indien – eller till och med ända bort till

Kina, där slavarna byttes mot siden och
varor av porslin.
I städerna som gränsade till Osmanska
riket låg ”kastreringsfabriker” där man
kastrerade mängder med manliga slavar
och ”spottade ut” eunucker på löpande
band. Eftersom en muslim inte fick
utöva våld mot en annan muslim utför
des ingreppet utanför rikets gränser
– för det mesta av kristna eller judiska
barberare.
”Pojken lurades att tro att han bara
skulle omskäras. Vissa barberare blev
skickliga på att snabbt ta tag om och skä
ra av alltihop”, berättade en resande.
Instrumenten var inte alltid rengjorda
och inte alla barberare var lika skickliga

Många av slavarna hamnade på marknaden i Kairo. En fransk resenär på
1570-talet såg ”flera tusen svarta till
salu i Kairo på marknaderna”.
Den brittiske sjöofficeren Colomb
besökte en arabisk slavmarknad på
1860-talet och blev chockad:
”Allihop var barn. Några av dem bara
spädbarn. De såg ut som skelett överdragna med en tjock, sjuklig hud och
med utstående ögon som såg hemska ut
på grund av den insjunkna huden.”
Flickor i femtonårsåldern, oskulder
och eunucker var dyrast. Det var köparens ansvar att kontrollera om varan var
perfekt. Noggranna köpare kunde t.ex.
få för sig att sticka upp ett par fingrar i
flickan för att känna om mödomshinnan var intakt. Kvinnorna skulle användas som hjälp i hushållet eller
som sexslavar. Männen blev oftast
soldater, jordbruksarbetare eller vakter i
sultanens harem. En rik man kunde ha
mer än tusen slavar i hushållet. Under
en period kunde sultanen stoltsera med
30.000 vita och 45.000 svarta slavar.
Jämfört med den hemska transporten
till slavmarknaden var livet som slav i
Osmanska riket ganska behagligt. Även
om profeten Muhammed hade godkänt
slaveri skulle ägaren behandla sin egendom humant och med respekt. Enligt
profetens levnadsregler – så kallade
hadither – skulle ägaren ”förlåta slaven
70 gånger varje dag” och ”en man som
frigav en muslimsk slav skulle Gud frige
ur Helvetet lem för lem”.

... till haremet i Konstantinopel
MARKNADEN: När slavarna skulle säljas var det unga
flickor, jungfrur och eunucker som betingade de högsta priserna. Petiga köpare kontrollerade om flickorna var oskulder.

HAREMET: De slavar som hade verklig tur hamnade i
sultanens palats som eunuck-tjänare eller haremskvinnor.
Vid hovet kunde en duktig slav få stort inflytande.
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Den muslimske slavägaren fick inte
heller skilja mor och barn åt eller ha en
annan muslim som slav. Vissa slavar
gavs till och med möjligheten att ingå ett
kontrakt – muktaba – så att de kunde
tjäna pengar och så småningom köpa sig
fria. Många slavar konverterade till islam för att bli frigivna, andra kunde få
sin frihet genom att tillfredsställa sin
ägares sexuella behov:
”Om slaven föder sin ägare ett barn,
gifter sig herren i många fall med henne. Om inte, blir han utesluten ur gemenskapen”, berättade den schweiziskfödde upptäcktsresanden Johann Ludwig Burckhardt (1784–1817) sedan han
lärt känna arabernas seder och bruk.
Till skillnad från européernas slavhandel som främst försåg sockerrörsoch bomullsplantagerna med arbetskraft, användes de muslimska slavarna

oftast till hushållsarbete. Om hon hade
talang för det kunde en slavinna få lära
sig att underhålla gästerna, spela på citt
ra eller deklamera dikter. Om hon var
duktig i köket kunde hon bli lika mycket
värd som ett dussin hästar.
De slavar som hade otur hamnade på
plantagerna på Arabiska halvön eller i
saltgruvorna där de kunde räkna med att
överleva i högst fem år. De som hade
mest tur hamnade i sultanens palats i
Konstantinopel och med lite list kunde
de ha chansen att klättra socialt. Jobbet
som page eller slav hos sultanen var
så eftertraktat att det hände att fria
män mutade sig fram för att få en sådan
tjänst vid hovet.
Innanför murarna kunde svarta kvinn
liga slavar nå en hög position i haremet.
De svarta eunuckerna ansågs vara mest
pålitliga till att vakta sultanens ära, det

Slavhandlarna blev
jagat villebråd
Långt in på 1900-talet förekom fortfarande slavhandel i Afrika. Inte
förrän år 2007 förbjöds slaveriet i det sista landet på kontinenten.

U

nder 1800-talet förändrades
synen på slaveri och främst britter och fransmän bekämpade slavhandeln i Östafrika. I Indiska oceanen
beslagtog deras flottor fartyg som var
på väg till slavmarknaderna i norr och
öster. När den ökände slavjägaren
el-Zubair greps av franska sjömän
spetsades hans avhuggna huvud på
en påle. År 1877 gick Egypten mot
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När krigsfartyg
från väst stoppade
slavskeppen var
fångarna oftast
i mycket dålig
kondition.

villigt med på att förbjuda handel
med sudanesiska och etiopiska
slavar och 1889 utfärdade den
osmanske sultanen en lag som
skulle sätta stopp för människohandeln. Trots påtryckningar
förekom slavhandel även under
1900-talet. Som sista afrikanska land förbjöd Mauretanien slaveri år 2007.

vill säga hans haremsdamer, och från år
1591 var haremschefen alltid en svart
eunuck. År 1595 överlät Mehmet III till
och med administrationen av landets heligaste platser, moskéerna i Mekka och
Medina, till sin svarte chefseunuck, och
under den osmanska eran var det oftast
enunucker som skötte statsfinanserna.

Slavar i samhällets toppskikt
År 1651 hette haremschefen Tal Süleyman, och han var oumbärlig när det
gällde maktkamper vid hovet.
Den grekiskfödda haremsdamen Anastasia hade t.ex. kämpat sig till Ahmed
I:s kärlek och fött honom ett par söner.
Efter Ahmeds död förstod Anastasia att
hon måste alliera sig med Süleyman om
hon ville behålla makten via sönerna,
men år 1651 vände sig Süleyman
mot Anastasia och ströp henne sedan
han fått ett bättre erbjudande från
hennes svärdotter.
Även när Johann Ludwig Burckhardt
besökte Medina var de svarta eunuckernas inflytande tydligt:
”De antar en viktig uppsyn och när
de förflyttar sig genom basaren skyndar
alla fram för att kyssa deras händer.” De
svarta slavarna hade gått från samhällets
botten till dess absoluta toppskikt.
Inte förrän år 1846 stängde slavmarknaden i Konstantinopel officiellt, och år
1922 upplöstes sultanatet.
Därmed försvann även det berömda
haremet fyllt med svarta slavar.
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