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Abstract
This paper examines Jamaica’s past as an English colony and how this has made it possible for
Rastafarianism to become a widespread religion. It also examines how the Jamaican’s use their past
today in songs, literature and advertising. A critical analysis of a historical source about “The
Baptist War” in Jamaica clarifies the reasons for the war and the British forces opinion about the
rebellion. A lyrical analysis of some of Bob Marley’s songs and a fiction analysis of the colonial
past’s influence on the characters in the Jamaican novel Judah Come explain how the Jamaican’s
have used their past and the Rastafarian religion a lot in literature and songs to describe the
inequality of black people. The paper discusses how the past as a British Colony and Rastafarianism
today is used, both in Jamaica and in the world. The paper concludes that the past of Jamaica as a
British colony has made it possible for the religion Rastafarianism to grow and that Bob Marley
through his songs has made the religion widespread. It also concludes that there is a vast use of the
colonial period today. Furthermore, it establishes that the Rastafarian religion is used in another
way than when it started because the fight for equality and freedom is not as relevant as previous.
Instead, the history of slavery and fight for freedom is nowadays used primarily in an existential
manner and in a commercial manner.

21/12/2018

Indholdsfortegnelse
Indledning

3

1 Jamaica som engelsk koloni
1.1
”The Baptist War”
1.1.1 Samuel Sharpe’s vej til opstand
1.2
Rastafarianisme
1.2.1 Rastafarinismens begyndelse
1.2.2 Babylon og messias
1.2.3 Rastafarianismens tilhængere og praksisformer
1.2.4 Rastafaribevægelsens symboler

3
4
4
6
6
6
6
7

2

Historiebrug i litteratur og kunst
2.1
Judah Come
2.2
Bob Marleys brug af historien
2.2.1 War og Get up, Stand up
2.2.2 Three Little Birds
2.2.3 Redemption Song
2.2.4 Sammenfatning af Bob Marleys budskab
2.3
Jamaicansk-engelsk

7
8
11
11
13
13
14
15

3

Historiebrug i en nutidig sammenhæng
3.1
Rastafarianismen i dag
3.2
Kolonifortiden i en nutidig sammenhæng
3.3
Umoralsk historiebrug

16
16
19
20

Konklusion

21

Litteraturliste

23

Bilag
Bilag A
Bilag B
Bilag C

26
26
27
28

2

21/12/2018

Indledning
Tiden hvor europæiske lande dominerede verden som kolonimagter er overstået. De sidste
afrikanske lande blev selvstændige op gennem 1970’erne, og endeligt sluttede kolonistyrerperioden
med Zimbabwes uafhængighed, en tidligere Portugisisk koloni, i 1980. Denne række af landes
uafhængigheder, der skete op gennem midten af 1900-tallet, er dog sket på baggrund af mange
hundrede år med slaveri og plantagedrift og en hård kamp for at ende dette. Således var det også på
Jamaica, hvor forskellige slaveoprør havde en enorm indflydelse på, at landet i 1962 officielt
opnåede selvstændighed. Med afsæt i Jamaicas frigørelseskamp, vil sammenhængen mellem
Jamaicas fortid som engelsk koloni og opblomstringen af rastafarianismen undersøges.
Med udgangspunkt i en redegørelse for centrale aspekter i Jamaicas fortid som engelsk koloni,
herunder ”The Baptist War”, og en definition af religionen rastafarianisme, analyseres den
jamaicanske novelle Judah Come og fire Bob Marley sange med henblik på historiens påvirkning af
hovedpersonerne i novellen og i forhold til Bob Marleys brug af historien i hans sange. Endvidere
vil opgaven diskutere, hvordan kolonifortiden og rastafarianismen i dag historiebruges, hvor
områder med særlig interesse er rastafarianismen i udlandet sammenlignet med Jamaica samt
rejsebureauers fremstilling af den jamaicanske kolonifortid i en nutidig sammenhæng.

1 Jamaica som engelsk koloni
Siden Jamaica i 1494 blev opdaget af Christopher Colombus, havde øen været spansk, indtil den i
1670 og helt frem til 1962 officielt kom til at høre under den engelske krone. I 1672 blev The Royal
African Company etableret af den daværende britiske konge, Karl d. 2, hvorefter en enorm transport
af slaver fragtedes fra Vestafrika til Virginia og Caribien, herunder Jamaica. Jamaica var under
spansk besiddelse ikke af stort indbyggertal, men som engelsk koloni steg befolkningstallet ganske
markant. Årsagerne til dette var flere, og for eksempel sejlede englænderne krigsfanger og indsatte
fra de engelske fængsler til Jamaica, hvilket øgede øens hvide befolkning. Den største årsag var dog
slaveriet og slavehandelen, som medførte, at der i starten af det 18. århundrede var omkring 45.000
slaver på Jamaica, mens der omkring 1800 var i nærheden af 300.000 slaver1. Denne forøgelse
skete parallelt med, at også antallet af plantager på Jamaica steg drastisk, i og med sukkerindustrien
i verden også voksede. Hermed voksede antallet af sukkerplantager på Jamaica fra 57 i 1673 til
1

Europa World Plus, (Routledge Taylor & Francis Group), sidst besøgt 09/12/2018

3

21/12/2018

omkring 430 i 17392. Slaverne havde meget hårde vilkår på sukkerplantagerne, og der døde flere
slaver, end der blev født som følge af det hårde arbejde og mødet med sygdomme ført med fra
Europa.

1.1 ”The Baptist War”3
I slutningen af 1700-tallet blomstrede abolitionismen, som først kæmpede for afskaffelsen af
slavehandelen og senere for afskaffelsen af slaveriet. Samtidig med denne nye
modstandsbevægelse, var missionærer kommet til Jamaica, for at prædike om den baptistiske
kristendom til slaverne. Under slaveriet havde slaverne fået frarøvet deres kultur, herunder religiøse
praksisser, og missionærerne kunne med kristendommen derfor skabe håb for slaverne.
Dette var dog i modstrid med plantageejernes interesser, og de ønskede ikke, at slaverne lod sig
døbe i den kristne tro. Skete dette, ville der for slaverne skabes håb og derudover en ligeværdstanke
mellem dem og de hvide plantageejere, byggende på kristendommens hovedbudskab om
næstekærlighed og ligeværd blandt Guds børn4.
Missionærerne prædikede for slaverne og byggede kirker, samtidig med at de også uddannede nogle
af de sorte. Dette skabte fra plantageejernes side en fjendtlighed mod missionærerne, da de så deres
virke som et led i abolitionismen.
1.1.1 Samuel Sharpe’s vej til opstand
En af de slaver, der blev døbt i den kristne tro og fik en uddannelse, var Samuel Sharpe. Han blev
født som slave i St. James sogn på en plantage ejet af Samuel Sharpe og Jane Sharpe. Klassisk for
børn født i slaveri var, at de blev opkaldt efter mennesker, som forældrene kunne lide5, og derfor
må det formodes, at Samuel og Jane Sharp har været nogle gode plantageejere. Samuel Sharpe blev
givet en begrænset frihed, og denne brugte han til at rejse rundt til forskellige sogne i Jamaica og
prædike om sin tro. Under disse prædikener var han hovedmanden bag planlægningen af et
slaveoprør med henblik på at få opfyldt krav om ikke at skulle arbejde juleaften 1831 samt at få
skabt bedre arbejdsvilkår for slaver. I denne tid var plantageejerne generelt meget opmærksomme
2

The history of Jamaica, (Jamaica Information Service), sidst besøgt 09/12/2018
Dette afsnit bygger på information fra: The Baptist War (1831-1832), (BlackFacts.com), sidst
besøgt 10/12/2018 og: Samuel Sharpe (Jamaica Information Service), sidst besøgt 10/12/2018
4
Rastafari and slavery, (BBC), sidst besøgt 10/12/2018
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Jamaican Surname Origins (Jamaican Family Search Genealogy Research Library), sidst besøgt
10/12/2018
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på deres slaver, da der i England var voksende modstand over for slaveriet, hvormed en afskaffelse
var på tale til stor utilfredshed for plantageejerne. D. 27 december 1831 strejkede slaverne, men
deres krav blev ikke mødt af plantageejerne, hvormed konflikten optrappedes til et direkte oprør,
som brød ud nytårsdag 1832. Som det kan ses på bilag A, satte slaver ild til plantager, og den
fredelige strejke var således blevet til en opstand. Under oprøret advarede briterne slaverne om, at
deres oprør ville få fatale konsekvenser. Denne advarsel skete med henblik på at stoppe opstanden.
Som det kan ses i bilag B, udsendte den øverstbefalende for de britiske styrker på Jamaica, General
sir William Willoughby Cotton, d. 2 januar 1832 en proklamation til ”The rebellious slaves”6, hvori
det står, at han med sig har “[…] numerous Forces to punish the guilty, and all who are found with
the Rebels will be put to death, without Mercy.”7. Herudover kan det også ses, at mange slaver
deltog på baggrund af en opfattelse af, at slaveriets afskaffelse allerede var indtrådt. Dette var ikke
tilfældet, og Willoughby Cotton skriver således, at:
”Some wicked persons have told you [slaverne] that the King has made you free, and
that your Masters [plantageejerne] withhold your freedom from you. In the name of
the King. I [Willoughby Cotton] come amongst you to tell you that you are misled.”8
Dette brev stoppede dog ikke slaverne, og det endte ud i en voldelig kamp, hvor britiske tropper og
jamaicanske maroner9 kæmpede mod oprørerne, hvis tilhængere nåede op på 60.000 slaver. Under
oprøret mistede i alt 14 hvide livet, mens over 500 sorte mistede livet, størstedelen af dem som
følge af de efterfølgende retssager10. ”The Baptist War” var den største slaveopstand, der gennem
slaveriet var på Jamaica.

6

Bilag B
Ibid
8
Ibid
9
Jamaicanske maroner betegner afrikanere på Jamaica, der er enten flygtet fra deres plantager eller
altid har været frie, og som lever i ubeboede områder. Under ”The Baptist War” kæmpede de på
briternes side for at nedkæmpe slaveoprøret
10
Samuel Sharpe, (Jamaica Information Service), sidst besøgt 10/12/2018
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1.2 Rastafarianisme11
Efter slaveriets afskaffelse i England i 1834, var utilfredsheden til kolonimagten stadig stor. Der var
fortsat ulighed mellem de sorte og hvide, og de frigjorte slaver havde stadig et savn til deres
afrikanske hjemland og kultur. Dette skabte på Jamaica grundlag for en ny religion.
1.2.1 Rastafarinismens begyndelse
Det var jamaicanske Marcus Garvey, leder af the Universal Negro Improvement Association12, der
startede rastafaribevægelsen. Garvey’s profeti om, at der i Afrika ville blive kronet en sort konge,
som ville blive de sortes frelser, gik i opfyldelse i 1930, da Haile Selassie blev kronet som kejser i
Etiopien. Dermed var han den eneste sorte regent i Afrika under imperialismen. Dette skabte
grobund for rastafarianismen, som er opkaldt efter Haile Selassie, der før sin kroning hed Ras Tafari
Makonnen.
1.2.2 Babylon og messias
Ifølge rastafarianismen er det afrikanske folk Guds udvalgte folk, men det er et folk, der er blevet
splittet af hvide mennesker, som sendte dem i fangeskab rundt omkring i verden. Disse områder i
verden, hvor afrikanerne blev taget til fange, kaldes i rastafarianismen Babylon, med tydelige
referencer til Jødedommen, jf. at jøderne blev taget til fange og underkastet slaveri i Babylon.
Denne tilstand i eksil ville dog med Haile Selassie forandres. Den nykronede kejser blev tildelt en
messias-rolle, og han ansås for at være enden på de sortes undertrykkelse. Ligesom i jødedommen
kaldes det hellige land i rastafarianismen Zion, og Haile Selassie var dermed frelseren, der ville
samle det afrikanske folk i det hellige land, Etiopien, igen.
1.2.3 Rastafarianismens tilhængere og praksisformer
Meget i rastafarianismen har paralleller til jødedommen. Men også kristendommen er der stor
lighed med, da rastafarianismen er opstået et sted, hvor denne religion var dominerende, og i dag
stadig er det. Derfor er hovedtroen i rastafarianismen også, at en frelser, messias, er kommet for at
frelse Guds børn, afrikanerne, og bringe dem tilbage til det hellige land, Zion, som de hvide
undertrykkende magter stjal dem fra.
11

Dette afsnit bygger på: Rastafari and slavery, (BBC), sidst besøgt 10/12/2018 og: Rastafarian
history, (BBC), sidst besøgt 12/10/2018
12
Organisation med panafrikanske tendenser, herunder et ønske om forening af det afrikanske folk
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I rastafarianismen er der også elementer fra traditionelle afrikanske religioner og stammer, som
nogle slaver i skjul holdte fast i. Derfor er rastafari en spirituel religion, hvor den spirituelle indsigt
opnås ved ritualer som trommerytmer, meditation og indtagelse af marihuana13.
Religionen bredte sig i begyndelsen til de religiøse prædikanter på Jamaicas gader, som der længe
havde været tradition for. De blandede deres politiske budskaber om kolonimagternes
undertrykkelse sammen med de religiøse budskaber, der i rastafarianismen går godt i spænd14.
Gennem 1970’erne bredte religionen sig til resten af verden gennem reggae-genren og specielt Bob
Marley, hvis musik behandler rastafari-tematikken.
1.2.4 Rastafaribevægelsens symboler
Rastafarianismens tilhængere skaber en identitet gennem forskellige symboler. Rastafarianismen
har eget flag og desuden også modificeringer til det engelske sprog. Som det kan ses i bilag C,
består rastafari-flaget af farverne i det etiopiske flag; gul, rød og grøn. Farverne symboliserer
Afrikas stoltheder, herunder den smukke natur, Afrikas rigdomme som for eksempel guld og de
stolte forfædre der måtte dø i kampen for frihed og retfærdighed. I midten er en løve, som er et
symbol for Haile Selassie, der blev kaldt den sejrende løve af Judah. Her refereres igen til jøderne,
Judahstammen, der blev kaldt for en løve, det dyr der i bibelsk forstand er det stærkeste dyr.
Derudover ses Haile Selassie som den sidste kejser i det salomoniske dynasti, hvis kejserrige var
Etiopien, og dette dynasti hævdes at nedstamme fra Kong Salomon, som også var af Judahs slægt. I
udtrykket løve af Judah ligger både ideen om det udvalgte folk og en messiasforventning. Fordi
Haile Selassie blev kaldt en løve, må rastafari-tilhængere ikke klippe deres hår, og der er tradition
for at bære det i dreadlocks som et symbol på løvens manke. Ydermere er ’Dreadlocks’ et eksempel
på det ændrede sprog. I standardengelsk betyder ’dread’ forfærdelig, mens det i sammenhængen
’dreadlocks’ har fået en positiv og hellig betydning i ordet 'forfærdelige lokker’. Derudover
benævner rastafarianismen ikke gud ’God’, men i stedet ’Jah’ og ’I’.

2 Historiebrug i litteratur og kunst
Jamaicanernes fortid som britisk koloni har også i litteraturen og kunsten stor betydning for
jamaicanernes selvforståelse. Gennem litteratur og kunst bearbejder slaveefterkommerne deres
13
14

Rastafari at a glance, (BBC), sidst besøgt 17/12/2018
Baggrund og historie, (Systime, Afro-caribisk religion), sidst besøgt 10/12/2018
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forfædres fortid og udtrykker frustrationen over den fortsatte ulighed og undertrykkelse, der også
efter selvstændigheden eksisterede.

2.1 Judah Come
Denne bearbejdelse af fortiden og utilfredshed over nutidens stadig ulige kår mellem hvide og sorte
ses i novellen Judah Come15 skrevet af Phoebe Chang i 1970. Novellen er skrevet kun 8 år efter, at
Jamaica officielt blev en selvstændig stat, og derfor bærer novellen også præg af den
forskelsbehandling, der stadig eksisterede mellem hvide og sorte på Jamaica efter
selvstændigheden, hvor racisme for eksempel blev en ideologi og udbredt holdning, for at bibeholde
tanken om de sorte som mindre værd.16
Novellens hovedperson, Ras Judah, er på vandring for at meditere og opnå forbindelse til det
hellige. Han er rastafarianer, og også derfor mediterer han, da det er en af praksisformerne i
rastafarianismen. I novellen beskrives han således:
”Mrs. Wilson looked up at the beard, the blackness of Ras Judah’s face, the whiteness
around his calm, staring brown eyes, and the five ringlets of hair standing against the
blue cloudless sky.” (Judah Come, s. 37 ll. 34-37)
I citatet ses det, hvordan den sorte mand beskrives som en klassisk rastafarianer med dreadlocks,
skæg og et roligt sind. Den blå skyfrie himmel, som hans beskrivelse kobles sammen med, er med
til at understrege hans meditative tilstand og forbindelse til himlen og det hellige. I citatet nævnes
bogens anden hovedperson også, Mrs. Wilson. Hun er en hvid kvinde bosat i Kingston, og hun må
formodes at bo i et finere hus, da det nævnes, at hun burde få sig en ny stuepige. Derudover er der i
novellen en beskrivelse af, hvordan Ras Judah ”[…] looked up a driveway and beyond a neatly
trimmed hedge he saw an oasis of green.” (Judah Come, s. 36 ll. 8-9). I midten af denne grønne
oase står et mangotræ med en moden mango hængende bag bladene, og dette minder Ras Judah om
Edens Have, stedet hvor liv, men også lidelse blev til. Ras Judah går derind, og sætter sig i skyggen
under træet, og Mrs. Wilson står i sit køkkenvindue og holder øje med ham, mens hun ringer til

15

Chang, Phoebe, Judah Come (1970), udgivet i 22 Jamaican short stories: A selection of
prizewinning short stories (LMH Publishing Ltd.)
16
12 Facts About Slavery in Jamaica That Shaped Its Society, (CONSCIOUSNESS.CO.ZA), sidst
besøgt 12/12/2018
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politiet. Der er ikke mange direkte beskrivelser af Mrs. Wilson, men der er mange scener, hvor hun
beskriver Ras Judah, der hovedsageligt er beskrevet gennem hendes blik. Dette rummer en tydelig
samfundskritik af, hvordan de hvide stadig er overlegne, idet den sorte rastafarianer beskrives
gennem en hvid kvindes syn på ham, hvorved der signaleres, at det er de hvides holdninger, der
bliver hørt over de sortes. Mrs. Wilson ser kun Ras Judah som en mørk mand, en rastafarianer, og
derudover primitiv grænsende til uciviliseret. I novellen beskriver hun følelsen af at se
rastafarianeren i sin have således: ”She looked up to see the Rastafarian still under her mango tree.
She slowly realised the situation. She bit her lip in panic. Suddenly she wished she could vomit.”
(Judah Come, s. 36 ll. 27-29). Idet hun ser den mørke mand i sin have, går hun i panik og får lyst til
at kaste op, altså har hun en decideret frygt for ham. I haven får Ras Judah pludselig en trang til at
tisse, og idet han gør det i hendes have, tænker hun:
””What desecration, what insolence, what bestiality! Right in my own yard like a dog!
My own front yard, my own mango tree! The neighbour’s dogs are enough nuisance,
but this is nakedness!”” (Judah Come, s. 37 ll. 21-24)
Her kan det altså også ses, hvordan hun beskriver ham både dyrisk og som en hund, hvormed han
kommer til i hendes syn at fremstå uciviliseret. Hun konfronterer Ras Judah, og under
konfrontationen dukker politiet op. Den ene politimand slår ham med sin politistav, hvorefter de
trækker ham væk fra græsplænen og forhaven. Idet politimanden slår Ras Judah, tænker Mrs.
Wilson således:
”Maybe that wasn’t quite necessary. After all he hadn’t really been violent. Perhaps
he meant no harm. He might have gone away by himself. But the police were already
doing him that service as they led him to the police car.” (Judah Come, s. 38 ll. 2024)
Hermed tænker Mrs. Wilson over behandlingen af Ras Judah, men hun kommer også frem til, at
han alligevel skulle være gået ud i politibilen, hvorved det var en service af politiet at hjælpe ham
ud til bilen. Efterfølgende var Mrs. Wilson igen tryg, og hun ”felt limp with relief as she watched.”
(Judah Come, s. 38 l. 37), og var ydermere klar til at fortælle om hendes oplevelse ved blandt andet
middagsbordet.
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Alt imens dette udspiller sig, forholder Ras Judah, der fortsat var i færd med at meditere, sig roligt.
Han beskriver Mrs. Wilsons konfrontation, som hvis ”[…] a buzzing mosquito had interrupted his
meditations.” (Judah Come, s. 37 ll. 32-33). I hans meditationer får han åbenbaringer, hvor messias,
Haile Sellasie, fortæller, at han vil lede ”[…] I people [rastafarianerne, det sorte folk] out of
Babylon […]” (Judah Come, s. 36 l. 2). Ras Judah får åbenbaringer om, at tiden er inde, hvor
messias vil ende Babylon og samle det afrikanske folk i Zion. Novellen slutter med en sidste
åbenbaring, som Ras Judah gennem sin meditation får, hvor der således står:
”Behold I people have served long enough, and have come to know humility once
more. And I will show them that I, Ras Tafari, am Alpha and Omega, the first and last,
that which was, and is, and is to come. I shall free I people from the hands of Babylon.
The time has come for the harvest to be reaped, for debts to be paid. […]. Now shall
the hills be levelled and the mighty shall crash when I pass judgement. For they have
built their seats on the hilltops from whende they rule I people with an iron hand. But
their seats shall fall and their hilltops be made again into dust and their iron chains
broken.” (Judah Come, s. 39 ll. 4-21)
Novellen beskriver altså grundlæggende, hvordan historien har påvirket personerne i forskellige
retninger, og hvilken arv historien har sat i personerne. Mrs. Wilson er en hvid kvinde, der må
formodes at være forholdsvis velhavende, og som er næsten bange for den i hendes blik
uciviliserede mand med en hundelignende opførsel, der opholder sig i hendes have. Dette syn på
sorte som værende uciviliserede mennesker, stammer helt tilbage fra kolonitiden, hvor afrikanerne
og sorte mennesker sås som mindre værd end den hvide race. Dette kan også ses i den måde,
politimændene håndterer Ras Judah, uden respekt og med en formodning om, at han er farlig,
hvorfor de med det samme bruger kniplen. Ydermere har Mrs. Wilson ikke intentioner om at stoppe
det, hvormed medmenneskelighed over for den sorte rastafarianer ikke er tilstedeværende.
Tværtimod er det et ”adventure” (Judah Come, s.38 l. 29), som hun er nødt til at fortælle sin
omgangskreds. Det er altså ikke medfølelse, hun føler, men snarere en spændingsoplevelse, i
forhold til frygten for, hvad Ras Judah kunne ske at gøre.
Også Ras Judah er påvirket af historien. Idet han tror på rastafarianisme, en religion opstået på
baggrund af de sortes urimelige behandling under kolonitiden, er han meget påvirket af de sortes
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position i samfundet. Dette ses tydeligt i hans åbenbaringer under meditationen, hvor messias vil
ende Babylon og igen samle afrikanerne i Zion. Åbenbaringen om, at de sorte endnu engang er
blevet ydmyget, fortæller tydeligt, hvordan de under kolonitiden blev ydmyget i slavehandelen og
slaveriet, og at de igen er blevet ydmyget i og med, at de sorte stadig er underlegne efter
selvstændigheden. Ras Judah bliver brugt som et eksempel for den stadige ydmygelse, som dog
med messias vil stoppe, og hvor lænkerne og samfundsordenen vil brydes. Derfor kan det ses, at de
to hovedpersoner i novellen begge er bundet af den arv, der er skabt gennem kolonifortiden.

2.2 Bob Marleys brug af historien
En anden jamaicansk kunstner, der benytter fortiden i sin kunst, er Bob Marley. Han er opvokset i
en familie med en sort mor, hvis bedstefar var afrikansk slave på Jamaica, og en hvid far, hvis
familie er engelsk. Bob Marley var selv rastafarianer, hvilket tydeligt afspejles i hans dreadlocks,
hans rolige sind samt i hans musik. Det var med Bob Marley og hans band The Wailers, at
rastafarianismen tog fart i udlandet, idet religionen specielt gennem deres musik er blevet udbredt
til resten af verden. Sangene har dog forskellig betydning for folk i udlandet og i Jamaica, hvor
nogle jamaicanere næsten ser Bob Marley som en profet ud fra de rastafarianistiske budskaber i
sangene17.
2.2.1 War og Get up, Stand up
Dette tydelige rastafarianistiske budskab ses også i nogle af hans mere oprørske sange. I sangene
Get up, Stand up18 udgivet i 1975 og War19 udgivet i 1976 kommer en handlekraftig Bob Marley
frem, der ikke vil stille sig tilfreds med samfundet.
Sangen War20 starter således med en klar udmelding om, at ”Until the philosophy which hold one
race superior | 21And another | Inferior | Is finally | And permanently | Discredited | And abandoned
- | Everywhere is war - […]” (War, strofe 1, vers 1-8). Her ses det tydeligt, at der er en tilstand af
utilfredshed, og at der gives en trussel om krig, hvis ikke forholdene, der holder den hvide race
overlegen og den sorte race underlegen, ændres. Sangen er skrevet i en tid, hvor de sidste afrikanske
17
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lande fik deres uafhængighed, og ”war” referer derfor til de frihedskampe, der har været i landene,
og som vil fortsætte indtil samfundsordenen er forandret. Derfor skriver Bob Marley også senere:
”And until the ignoble and unhappy regimes | That hold our brothers in Angola | In Mozambique |
South Africa | Sub-human bondage | Have been toppled, | Utterley destroyed - | Well, everywhere is
war - […]” (War, strofe 5, vers 1-8). Både Angola og Mozambique blev først selvstændige i 1975,
hvorefter der i Angola udbrød en borgerkrig og i Mozambique fortsat var uroligheder mellem de
hvide regimer og sorte oprørsgrupper. Sydafrika blev selvstændigt i 1931, men i 1948 startede
apartheidsystemet, hvor sorte igen blev stillet som den underlegne race. Derfor synger Bob Marley,
at der, indtil de sortes stemme bliver hørt, vil blive ved med at være opstande og krig. Denne sang
er ikke en opfordring til de sorte, men i stedet er det en sang til de hvide dominerende, som skal
vide, at de sorte ikke giver op, før ”[…] the colour of a man’s skin | Is of no more significance than
the colour of his eyes -” (strofe 2, vers 3-4) og før ”[…] the basic human rights | Are equally
guarateed to all, | Without regard to race -” (War, strofe 3, vers 1-3).
Også sangen Get up, Stand up22 er en oprørssang, men i stedet for at være rettet mod de hvide, er
denne adresseret de sorte. Sangen er en opfordring til de sorte om, ikke at skulle finde sig i
uligheden medført af kolonitiden, men at de i stedet skal ”Get up, stand up: stand up for your
rights!” (Get up, Stand up, strofe 1, vers 1). Denne sætning er en sammenfatning af
hovedbudskabet med sangen, som helt enkelt er, at de sorte skal kæmpe for deres rettigheder, og
ikke ”give up the fight […]” (Get up, Stand up, strofe 5, vers 4). Bob Marley ønsker med denne
sang, at de skal indse uretfærdigheder og deres ret og ikke slå sig til tåls med troen på, at de i et
senere liv eller i himlen vil få et bedre liv med lige rettigheder. Derfor skriver han i sangen:
”Preacher man, don’t tell me, | Heaven is under the earth.” (Get up Stand up, vers 2, strofe 1-2).
Ydermere skriver han også: ”But if you know what life is worth, | You will look for yours on earth:”
(Get up, Stand up, strofe 4, vers 5-6). Dette er en opfordring til de sorte om, at de skal lytte til Jah
og forbedre det nuværende liv, så det bliver til et liv der er et menneske værdigt. Han henviser også
til kolonifortiden, idet han synger: ”You can fool some people sometimes, | But you can’t fool all the
people all the time.” (strofe 5, vers 5-6). Med dette menes, at de tidligere kolonimagter ikke fortsat
kan blive ved med at have styring, og at de ikke længere kan snyde de sorte deres rettigheder.

22
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2.2.2 Three Little Birds
Bob Marley bruger dog ikke kun historien i en oprørsmæssig sammenhæng, hvor han ønsker at der
aktivt skal gøres noget ved de ulige kår racerne imellem forårsaget af kolonifortiden. I sangen Three
Little Birds23 udgivet i 1977, er tonen mere opløftende, og den er snarere et forsøg på at trøste folk
og give dem håb, end at udtrykke frustrationer. Sangen startes derfor med følgende: ””Don’t worry
about a thing, | ’Cause every little thing gonna be alright.” (Three Little Birds, strofe 1, vers 1-2).
Der er altså en lethed over sangen, som skabes af denne glæde og håbefulde tone, hvor
bekymringen skal fjernes og troen på sig selv bliver sat i fokus. Specielt selvtilliden er i spil, når tre
små fulge kommer til dørtrinnet en smuk morgen og synger ”[…] sweet songs | Of melodies pure
and true, | Sayin’, ”This is a message to you-ou-ou:”” (Three Little Birds, strofe 4, vers 5-7). Fugle
er et symbol på livsglæde og frihed, og fuglenes rene og sande melodi, fortæller altså de mennesker,
der lever i Babylon, at friheden vil komme, og at de ikke skal bekymre sig.
2.2.3 Redemption Song
Den ultimative holdning til fortiden og historien, kommer til udtryk i sangen Redemption Song24,
der er udgivet i oktober 1980. Redemption Song er det sidste nummer på Bob Marley and The
Wailers sidste album Uprising, og derfor er hans hovedbudskab sammenfattet i denne sang, der så
at sige er Bob Marleys testamente til verden. Også derfor er titlen ”Redemption Song”, og derfor
lyder omkvædet i teksten også således: ”Won’t you help to sing | This songs of freedom- | ’Cause all
I ever have: | Redemption songs;” (Redemption Song, strofe 3, vers 1-4). Her udtrykkes tydeligt,
hvem Bob Marley er, og hvad hans ønske er. Idet Bob Marley er musiker og sangskriver, er hans
talerør til befolkningen hans musik og hans tekster, og det er gennem musikken, at han samler folk.
Også derfor synger han om frihed og ønsket om frihed, som er et gennemgående tema i hans musik,
og i denne sidste sang bliver det meget klart udtrykt. I sangen refereres der også til
rastafarianismens skaber, Marcus Garvey, som i et kendt citat, som også er brugt i sangen, siger:
”Emancipate yourselves from mental slavery, | None but overselves can free our minds.”
(Redemption Song, strofe 2, vers 1-2). Hermed inddrages rastafarianismen, og grundtankerne bag
religionen udtrykkes klart, da de sorte selv er nødt til at bryde rammerne og systemet skabt af de
hvide imperiemagter. Derfor synger Bob Marley også, at ”We’ve got to fullfil the book.”
(Redemption Song, strofe 2, vers 8), som refererer til rastafarianernes messias, der som profeteret i
23
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Det Gamle Testamente, vil udfri dem fra Babylon. Sangen afspejler også tydeligt, at baggrunden for
racehadet, der har domineret verden, er skabt under kolonitiden, hvor slaver fragtedes over
Atlanten. Derfor starter sangen også kronologisk med først at fortælle om slavetiden, som ligger
grundlag for resten af sangen og den retfærdighedstanke, der i sangen bliver skabt. Således indledes
sangen, som følger: ”Old pirates, yes, they rob I; | Sold I to the merchant ships, | Minutes after they
took I | From the bottomless pit.” (Redemption Song, strofe 1, vers 1-4). Her kan det ses, hvordan
de hvide kolonimagter og slavehandlere bliver kaldt pirater, og metaforen ”bottomless pit” bliver
brugt til at beskrive, hvor mange slaver der under elendige forhold blev sejlet over til plantagerne på
bl.a. Jamaica. Derfor kan det også ses, at Bob Marley bruger historien og den rastafarianistiske
religion i denne tekst, og han henviser konsekvent til de sorte som Guds folk, når han skriver ”I”,
der i denne sammenhæng ikke betyder jeg, men i stedet er en betegnelse for Gud og Guds folk. Bob
Marley skriver også, at der ikke er nogen grund til at stoppe kampen og stoppe med at råbe verden
op, selvom den kolde krig raser, og at den vestlige verden frygter for en atomkrig, for ”[…] none of
them [den vestlige verden] can stop the time.” (Redemption Song, strofe 2, vers 4). Dermed siger
Bob Marley, at den hvide verdens krig ikke kan stoppe de sortes kamp for frihed, så de behøver
ikke, i frygt for atomkrigen, at opgive deres kamp for retfærdighed.
Derfor er Redemption Song både en sang, hvor Bob Marley opmuntrer lytterne og minder
slaveefterkommerne om, at de er Guds folk, og at de er generationen, der vil bryde Babylon. Men
samtidig gør denne sang også opmærksom på uretfærdighederne fra slavetiden, og at de sorte selv
er nødt til at kæmpe for at komme ud af den fortsatte racisme og mindreværdstanke om sorte.
Derfor kan denne sang også sammenlignes med et testamente, da den udtrykker holdningerne som
er set i de 3 tidligere analyser, om en fredelig opstand samtidig med, at det er nødvendigt med et
positivt og optimistisk sind.
2.2.4 Sammenfatning af Bob Marleys budskab
Analysen af de fire sange viser, at Bob Marley bruger mange referencer til historien om Jamaica
som engelsk koloni, og at det er historien, der danner grundlag for hans sange. Hans sange er
skrevet ud fra et rastafarianistisk budskab, hvormed hovedbudskabet i mange af sangene er, at
Babylons system, altså det system, der blev skab af hvide koloniherredømmer, skal endes, og at det
afrikanske folk endnu engang skal samles i Zion. Ydermere skal racismen, der blev skabt som en
arv fra kolonisystemet, ophøre, og de sortes kamp slutter først, når ”[…] the colour of a man’s skin
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| Is of no more significance than the colour of his eyes -”25 (War, strofe 2, vers 3-4). Vigtigt for Bob
Marley er det også at udtrykke, at de sorte ikke skal finde sig til rette med deres position, men selv
udfordre det og råbe op.

2.3 Jamaicansk-engelsk
Også i sproget kan det ses, at Jamaica har været engelsk koloni. Hovedsproget på Jamaica er
engelsk, men sproget afviger fra standard engelsk. Under kolonitiden kom sproget engelsk til
Jamaica med de hvide mennesker, men med slavehandelen kom også afrikanske sprog til. Dette har
bevirket til en blanding, et kreolsprog, kaldet Patois, som er et ikke-standard engelsk sprog. Hermed
har kolonitiden bevirket, at et sprog er opstået som følge af de forskellige kulturer, der er mødtes på
Jamaica. Dette sprog kan for eksempel ses i novellen Birthday drive26, som er skrevet i 1972 af
Norma Hamilton og udgivet i novellesamlingen 22 Jamaican short stories: A selection of
prizewinning short stories. Her står det f.eks.:
”Him decide to go ina business, open up a hardware store. Di business doing well.
Him stop wuk fi people an when him not looking after di business him doing real
estate.” (Birthday drive, s. 71 ll. 4-6)
Her kan det ses, hvordan patois ikke benytter sig af det possessive pronomen han, som ellers i
standardengelsk bruges når der er tale om subjekt i en sætning, men i stedet bruger det possessive
pronomen ham, som i standardengelsk bruges, når der er tale om objekt og direkte objekt i en
sætning. Herudover er der ikke kongruens mellem subjekt og verballed, da subjektet ikke er skrevet
i formen som et almindeligt subjekt. Videre har standardengelske ord fået en helt ny stavning, som
for eksempel ”wuk”, der på standardengelsk staves ”work”. Også ordene ”fi”, ”di” og ”ina” har fået
en ny simplere stavning i stedet for ”for”, ”the” og ”in to”. Det kan derfor ses, at grammatikken er
forenklet i kreolsproget, som er opstået ud af engelsk, men her for eksempel ikke fokuserer på
kongruens. Kreolsproget er derfor en følge af koloniseringen og sammenstødet mellem den
europæiske og afrikanske kultur27.
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3 Historiebrug i en nutidig sammenhæng
Når historien sættes ind i en nutidig sammenhæng, er det oplagt at tage afsæt i Karl-Göran
Karlssons begreber. Den svenske historiker har opstillet en teori for, hvorledes en nutidig brug af
historien kan forklares. Den historiske bevidsthed sættes sammen med en nutidig bevidsthed,
samtidig med, at der også haves en forventning om fremtiden. Ved hjælp af Karlssons teori om
historiebrug, kan man analysere personers, firmaers og landes brug af historiske begivenheder, og
placere dem i en af følgende hovedbegrundelser for brug af historien: videnskabelig, eksistentiel,
moralsk, ideologisk, ikke-brug og underholdning eller kommerciel. I nedenstående afsnit vil der
hovedsageligt blive fokuseret på to typer af historiebrug, nemlig eksistentiel historiebrug og
underholdnings og kommerciel historiebrug. Eksistentiel historiebrug anvendes for at styrke
nationalidentiteten og for at styrke sammenholdet, mens underholdnings og kommerciel
historiebrug er en måde at promovere sit produkt gennem historien28.

3.1 Rastafarianismen i dag
I dag er officielt 1,1% af Jamaicas befolkning, eller omkring 31.690 af Jamaicas 2.881.000
indbyggere29, tilknyttet den rastafarianske trosretning30. Ifølge BBC er reggae en af de helt store
faktorer til, at rastafarianismen er spredt globalt. Dette har medført, at religionen er blevet kendt i
verden, og at der i 2009 ifølge BBC var 1 million mennesker verden over tilknyttet den
rastafarianske tro. Denne udvikling er sket på kort tid, og udviklingen til en verdenskendt religion er
først sket med Bob Marleys musik siden 1970’erne.31 Men hvordan bruges rastafarianismen og
kolonifortiden af rastafarianere rundt omkring i verden?
Rastafarianismen opstod, da et folk havde brug for at stå sammen og kæmpe for rimelige vilkår og
retfærdighed. Som sådan opstod det som en religiøs og social bevægelse med et stærkt element af
befrielse. Sorte kunne i rastafarianismen dermed gå sammen i en religiøs og social bevægelse, og
sammen kæmpe for den fælles kamp at nedbryde de hvide magthaveres kolonistyre og opnå
retfærdighed, hvormed tiden som den underlegne race ville ende. Men kan en traditionel sort,
religiøs og social bevægelse i dag have samme betydning, som da den startede under helt andre
forudsætninger end i dag?
28
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På den ene side er rastafarianismen i dag stadig en eksistentiel måde at bruge kolonifortiden på.
Grundtankerne bag religionen er de samme, og rastafarianismen er et stærkt fællesskab med vigtige
værdier som næstekærlighed og positiv energi. Selvom rastafarianismen gennem reggaen har spredt
sig, er det stadig en religion med oprindelse på Jamaica, og praksisformerne er de samme rundt
omkring i verden, for eksempel meditation, det at bære dreadlocks og indtagelse af marihuana. Dog
har det eksistentielle ændret sig, som følge af den foranderlige verden. Rastafarianismen opstod, da
der var behov for at finde en frelser for de sortes undertrykkelse, og selvom der også i dag eksisterer
racisme, er der ikke længere konsensus om, at det er den rette holdning, og at sorte mennesker er
mindre værd. Derfor er det eksistentielt i form af et kulturelt fællesskab, og ikke på samme måde et
religiøst fællesskab. Således udtaler rastafarianeren Ras Malekot i et interview: ”The culture will
never die. […]. It’s not for black people or white people. It’s a state of identifying. It’s a philosophy
of life. Bob [Bob Marley] always sang that the Rastaman vibrations are positive. Gradually,
everyone is beginning to realize it.”32. Her bruger Ras Malekot substantivet en kultur om
rastafaribevægelsen, og i dag har rastafaribevægelsen måske snarere udviklet sig til en kultur, der
stadig holder fast i værdier som positive energier og næstekærlighed, men ikke i samme grad har et
fokus på de sortes uligheder. Også derfor synger Ziggy Marley, Bob Marleys ældste søn, at ”Love
Is My Religion”33 (strofe 1, vers 1) i sangen af samme navn, der ligesom Bob Marleys sange er
reggae. Budskabet omhandler rastafarikulturens værdier næstekærlighed og positive energier, der
bliver dyrket som en religion, men undlader befrielsesbudskabet.
På den anden side kan det dog diskuteres, om rastafarianismen i dag snarere har fået præg af at være
udviklet til at blive brugt i en kommerciel og underholdningspræget sammenhæng. Ras Maletok
siger for eksempel i interviewet, at ”They [Jamaicanske unge] aren’t giving their energy to reggae
and the rasta music” 34. Dette lighedstegn mellem reggae og rastafarianismen blev skabt i
1970’erne, da Bob Marley gennem sin musik spredte religionen, men i dag er ligheden mellem
reggae og rastafarianismen måske ikke helt det samme. Reggaesangen Monkey Man35 udgivet af de
engelske The Dualers i 2018, har som sådan ikke noget med rastafarianismen at gøre, og kun
gennem lyden og rytmerne kategoriseres den til reggae. Selve temaerne sangen berører, har dog
som sådan ikke noget med den rastafarianske reggae at gøre, der mødes i Bob Marleys sange, der
tidligere i opgaven blev berørt. Monkey Man handler i stedet om at blive valgt fra i kærligheden, og
32
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sangen er tilegnet”[…] the bouncer’s” 36 (Monkey Man, strofe 1 vers 1), og er lavet for at fortælle
disse piger, at de krammer ”[…] the big Monkey Man” 37 (Monkey Man, strofe 2 vers 3). Herved
bruges rastafarianismen i dag til at sælge reggae, der egentlig ikke behandler rastafarianismens
grundtanker. Også på Jamaica har rastafarianismen fået et underholdnings- og kommercielt præg.
Her bruges reggae og rastafarianismen til at sælge øen, og reggae er ifølge turistbogen Jamaica
”quite literally the soundtrack of the island.” 38. Derfor bliver der også årligt holdt begivenheden
Reggae Sumfest i Montego Bay, som i 2017 åbnede op for en international billetplatform, hvormed
folk fra hele verden kan købe billetter39. Også Bob Marley har fået et museum på Jamaica. Det er
bygget i hans eget hjem, og i turistbogen Jamaica står således: ”[…] but the visitor is drawn to his
untouched bedroom, adorned with objects of spiritual significance to the artist, […], the hammock
in which he lay to seek inspiration from the distant mountains, and the room riddled with bullet
holes, where he and his wife almost died in an assassination attempt.”40. I beskrivelsen af museet er
der lagt vægt på det dramatiske, og ikke så meget på det eksistentielle. Det er den
underholdningsmæssige værdi, der er i fokus.
På den måde kan det ses, at rastafarianismen i dag stadig bruges i en eksistentiel sammenhæng, til
dannelsen af en tilhørsfølelse, men at religionen bruges eksistentielt anderledes end før i tiden, hvor
den var en religion snarere end en kultur. Dog bruges rastafarianismen også i en
underholdningsmæssig- og kommerciel sammenhæng, hvor specielt Jamaica promoverer sig på
reggaegenren og Bob Marley.
Hvorfor rastafarianismen har udviklet sig til ikke længere i samme grad at fokusere på
befrielsesbudskabet og frigørelseskampen, men i stedet at lægge vægt på den positive energi og
næstekærligheden, der også er en del af rastafarianismen, kan skyldes den kommercialisering, der
på Jamaica og i resten af verden er sket, som er med til at fremstille Jamaica som et positivt og glad
land. På World Travel Guide står således i første sætning om Jamaica: ”The famous birthplace of
Bob Marley, reggae and the Rastafari movement, Jamaica’s cultural offering to the world is far
greater than its size might suggest.”41 Herefter nævnes de smukke hvide strande, der ikke findes
andre steder end på Jamaica. Hermed sælges landet meget idyllisk, og dette kan være med til at
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forklare, at historiebrugen på Jamaica er blevet mere kommerciel, og at den eksistentielle
historiebrug også har forandret sig. Selvom rastafaribevægelsen nævnes i citatet, bruges det her til
at sælge landet, men rastafarianismen har for rastafarianerne stadig en eksistentiel rolle.

3.2 Kolonifortiden i en nutidig sammenhæng
Også kolonifortiden er der stadig spor af på Jamaica, men baggrunden for dette er heller ikke
entydigt. Flere steder på Jamaica er der mindesmærker, for eksempel i Montego Bay, hvor torvet
Samuel Sharpe Square42, er opkaldt efter den mand, der startede opstanden ”The Baptist War”.
Herudover reklamerer rejsebureauer også med, at man kan komme ud og besøge tidligere plantager,
hvormed fortiden også inddrages her. Men hvordan bruger rejsebureauer stadig kolonifortiden, og
hvordan hædrer Jamaica folk fra koloniperioden?
På den ene side ligger der også her en eksistentiel historiebrug. Ved at mindes store helte, der har
været med til at forme Jamaica, bruges historien til at skabe en sammenholdsfølelse og en fælles
stolthed over nogle af øens helte. Derimod mindes de englændere, der på øen talte for slaveriet,
ikke. Dette er elementer, der hverken skaber stolthed eller nationalfølelse, men snarere vækker
negative følelser til kolonimagten. Alligevel er plantagerne åbne, og det er noget, som
turistbureauerne prøver at sælge til turisterne, hvormed der er tale om kommerciel historiebrug,
hvor historien bruges til at sælge rejser til Jamaica. Fokus ligger ikke på det tidligere slavearbejde,
eller på at fremstille den urimelige fortid, men tværtimod er det for at fortælle om traditionen for at
dyrke kvalitetsvarer på Jamaica, for eksempel kaffen Blue Mountain Coffee. Ydermere ligger
rundvisningerne vægt på det traditionelle interiør og de smukke haver, hvormed turisterne kan få en
autentisk oplevelse af, hvordan en plantageejer boede. På den anden side fortæller denne brug af
plantagerne også, at der er taget fravalg i forhold til, hvad der vises. Der er altså også en ikke-brug
af historien, hvor fravalg er taget. Dette ses for eksempel, når der på TravelAge West læses
beskrivelserne af de tidligere plantager, hvor specielt de smukke haver og den smukke natur er
italesat. Således står der om Bellefield Great House and Gardens, at gæster kan ”[…] stroll through
the estate’s gardens and view an on-site sugar mill. Bellefield is especially popular as a wedding
venue.”43. Der er ikke nævnt noget historie om slaveri i beskrivelsen af plantagen, men kun
skønheden og at man kan blive gift i de smukke omgivelser.
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På den ene side bruges kolonifortiden altså eksistentielt for jamaicanere til at mindes deres fælles
helte, som har været med til at forme deres land, men på den anden side bruger de også historien
kommercielt, til at sælge rundvisninger i de smukke gamle bygninger og plantager, der for
eksempel er velegnede til bryllupper. Dog er der i den kommercielle historiebrug også taget fravalg,
altså en ikke-brug af historien, hvor slavernes forhold for eksempel ikke bliver nævnt som noget der
kan ses på plantagerne, da dette er kontrastfyldt til øens glade lyd af reggae og den smukke natur.

3.3 Umoralsk historiebrug
Karl-Göran Karlsson arbejder ikke med begrebet umoralsk historiebrug, som af nogle også kaldes
historiemisbrug. Umoralsk historiebrug handler om, om der i brugen af historie forekommer en
diskrimination eller stigmatisering af nogle mennesker44. På Jamaica bruges rastafarianismen og
kolonifortiden både eksistentielt og kommercielt jf. Karl-Göran Karlssons definition af historiebrug.
Men bruges de også i en umoralsk forstand? Er det umoralsk historiebrug, når reklamebureauer kun
bruger plantager i en kommerciel hensigt og ikke tilegner minde til slaverne der arbejdede på
plantagerne?
På den ene side bruger alle lande deres fortid kommercielt. Dette sker for eksempel, når Stryhn’s
leverpostej i Danmark bruger en viking som logo til at sælge leverpostejen, der bringer referencer
til en stærk dansker. Til gengæld er der ikke fokus på vikingernes mange ofrer i udlandet.
Herudover var vikingetogter i vikingetiden normale, ligesom det i kolonitiden var normalt at have
plantager og slaveri, og derfor kan man heller ikke skabe skyldfølelse hos kolonimagterne, der
levede i en tid hvor de agerede efter normen.
På den anden side fravælges der på Jamaica ved fremstillingen af for eksempel plantager også en
del af historien. Slaveriet der foregik på plantagerne bliver udeladt i beskrivelserne af plantagerne,
og i stedet fremstilles plantagernes bygningsstil, indretning og naturen smukt, hvor omgivelserne
for eksempel på Bellefield Great House and Gardens skaber smukke omgivelser til bryllupper. Kan
slaveefterkommere føle en diskrimination ved, at deres forfædres historie ikke fortælles, men at
plantagerne i stedet bruges til at trække turister til den smukke ø? For selvom slaveriet på
plantagerne ikke er i fokus, udelades slaveriet ikke på øen, hvor for eksempel mindesmærket om
Samuel Sharpe står frem som en hyldest til slaverne og slaveopstandene.
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På dette grundlag kan man dog argumentere for, at der i Jamaicas brug af historien også finder en
umoralsk historiebrug sted, fordi slaveriet i nogle af kolonitidens rester på Jamaica udelades. Dette
kan forklares gennem den kommercielle og eksistentielle brug af historien, som gennem
rastafarianismen og kolonifortiden fremstiller Jamaica som et meget positivt land med klangen af
reggae og næstekærlighed. Jamaica hylder stadig sine helte og stolte forfædre, men ønsker ikke at
bryde glansbilledet med det konfliktfyldte slaveri og de dårlige vilkår for slaverne.

Konklusion
I løbet af Jamaicas fortid som engelsk koloni samlede forskellige hovedaktører, herunder Samuel
Sharpe, til forskellige slaveopstande mod kolonimagterne og deres tydelige racediskrimination mod
slaverne. Efter slavehandelens og slaveriets afskaffelse, var der i kolonierne stadig en ide om, at de
sorte mennesker var mindre værd end hvide, og der blev på Jamaica skabt en racismeideologi for at
bevare denne holdning. I løbet af 1930’erne startede Marcus Garvey på baggrund af denne
racediskrimination religionen rastafarianisme, der også fik karakter af en social bevægelse med et
stærkt element af befrielse. Med Haile Selassie, den eneste sorte kejser i Afrika, som
messiasskikkelse kæmpede rastafarianismen for igen at samle det sorte folk i Zion, som af mange
rastafarianere ses som Etiopien, da det er det land Haile Selassie regerede over. Rastafarianismen
kæmpede derfor en frigørelseskamp for at ende kolonimagternes regimer, som i rastafarianismen
kaldes Babylon. Efter Jamaicas selvstændighed, var der fortsat en ulighed mellem hvide og sorte,
og som det ses i novellen Judah Come, betragtede hvide stadig sorte som underlegne og på sin vis
uciviliserede. Denne fortsatte racediskrimination, der også gjorde sig gældende andre steder i
verden, mest tydeligt i Sydafrikas apartheid-regime, italesatte Bob Marley, der gennem reggae
bredte rastafarianismen til resten af verden. Bob Marley brugte derfor reggae som et talerør, til både
at skabe en fællesskabsfølelse for sorte og give dem et håb, men samtidig også for at italesætte
denne frigørelseskamp, der traditionelt er en af rastafarianismens grundtanker. I dag er denne
frigørelseskamp dog ikke lige så fremtrædende, og i stedet er andre rastafarianske grundtanker som
næstekærlighed og positiv energi mere fremtrædende. Dog tager rastafarianismen for
rastafarianerne stadig form af eksistentiel historiebrug, som er med til verden over at skabe et
fællesskab for reggaeelskende mennesker, der også elsker det simple liv. Rastafarianismen bruges i
dag også i en kommerciel sammenhæng, når rastafarianismen ses i ubrydelig sammenhæng med
reggae, som er med til at sælge Jamaicas positive energi. Sporene efter slaveriet og
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frigørelseskampen på Jamaica findes endnu. Men oftest passes sporene ind i en eksistentiel
historiebrug, for eksempel når gamle frihedskæmpere hædres, og de passes ind i en kommerciel
historiebrug, for eksempel når de gamle plantageejendomme skal trække turister til landet.
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