
I tider av främlingsfientlighet är det extra viktigt att visa 
på den historia vi har gemensam med människor som kom-
mit hit från andra kulturer och med annan hudfärg. Det här 
är en viktig bok, den första boken för en allmän publik om 
det svartas historia i Sverige. 

Redan före 1500-talet fanns det personer med svarta röt-
ter i Sverige. Det har varit alltifrån anställda vid hoven till 
cirkusdirektörer, sjömän och konstnärsmodeller. En del kom 
hit som en följd av missionen i Afrika. På senare år har stora 
flyktingströmmar kommit hit och numera finns svarta repre-
senterade i princip alla yrkesområden och samhällsklasser. 
Det finns svarta präster, läkare och professorer och för några 
år sedan fick vi vår första svarta minister. Många av våra 
främsta idrottsmän och artister är svarta.

Svart i Sverige belyser hur svarta personer och företeelser pre-
senterats, tagits emot och påverkat Sverige och svenskarna. 
Boken tar upp flera aspekter inom bland annat konst, musik, 
litteratur, teater och reklam och leksaker. Svensk slavhandel 
och kolonisation har fått ett långt kapitel och vi reder ut be-
greppen »morian«, »neger« och »svart«. Dessutom presente-
ras flera historiska och nu levande personer som på ett eller 
annat sätt gjort avtryck i Sverige, till exempel Gustaf III:s lek-
kamrat Badin, Sveriges näst starkaste man Keith Armstrong 
samt den världsberömda sopranen Barbara Hendricks.  

Bildmaterialet är rikt; gamla och nyare reklamaffischer, godis 
(negerkola!), »negerdockor«, gamla foton från Sveriges koloni 
Saint Barthélemy samt mer eller mindre okända bilder på 
historiska personer som »Lilla svarta Sara«, »Negern Petters-
son« och John Hood.

Cecilia Sylvan Henriksson/Patrick Gibson

För första gången: »Det 
svartas« historia i Sverige

Därför ger jag ut Svart i Sverige:

»Vår gemensamma nämnare är författarparet Lars gustafsson och agneta Blomqvist. 
Vänner till mig, släktingar till Cecilia. När hon berättade om sitt och Patrick gibsons 
projekt, att skriva »det svartas« historia i Sverige för första gången, tänkte jag att ja, en 
sådan bok behövs i dessa tider av främlingsfientlighet och hat. Läcker blir den också 
till form och illustrationer.« Annika Bladh
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Om författarNa

Cecilia Sylvan Henriksson (född år 1958) undervisar i Sfi, svenska för 
invandrare, och har en bakgrund som journalist.

Patrick Gibson (född år 1948) har svarta rötter 
och kommer från Barbados i 
Västindien. Han har ett 
starkt engagemang i 
svart historia och arbetar 
med projekt för att stärka 
unga svarta i deras dub-
bla identiteter i Sverige.


