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1.Inledning 
Kongo är ett av de områden i Afrika där svenskar har varit som mest närvarande. Under åren 

1889 och 1908 tillhörde området, som idag är Kongo, Belgiens Kung Leopold II. Under denna 

period befann sig många svenskar i området. Svenska missionärer åkte till Kongo för att sprida 

sin kristna tro medan svenskar arbetade som sjömän och ångbåtsbefäl på båtar i området och 

längs Kongofloden. Genom historien har Sverige sedan haft en närvaro i Kongo som yttrat sig 

på flera sätt och inte minst genom den stora mängd svenska FN–soldater som deltog i 

Kongokrisen på 1960-talet. Mot bakgrund av detta finns intresse att undersöka svenskar i 

Kongo. Uppsatsen ämnar undersöka hur svenska kongoresenärer beskrev människorna i Kongo 

mellan 1885 och 1908.  

 

Det har skett omfattande tidigare forskning om Kongostaten och om svenskar som vistats i 

området under tiden för undersökningsperioden. Dock har det tidigare inte undersöks utifrån ett 

genusperspektiv. Med ett genusperspektiv synliggörs dåtidens syn på manligt och kvinnligt och 

anses tillföra ytterligare en dimension i kunskapen om genushistoria. Ett genusperspektiv gör 

också att den historiska kunskapen om svenska kongoresenärer och Kongo kompletteras med 

ett verktyg som gör det möjligt att undersöka hur bilden av den andre konstrueras utifrån kön.1 

2. Syfte och frågeställningar 

2.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska kongoresenärer mellan 1885 och 1908 

beskrev människorna i området utifrån ett genusperspektiv.  

2.3 Frågeställningar 
 

Utifrån tidigare nämnda syfte formuleras följande frågeställningar: 

• Hur beskriver svenska manliga respektive kvinnliga kongoresenärer den manliga och 

kvinnliga afrikanska befolkningen? 

• Hur beskriver svenska manliga respektive kvinnliga kongoresenärer manliga och 

kvinnliga européer i Kongo? 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan dessa skildringar? 

                                                           
1 Carlsson Wetterberg, C. Jansdotter, A. Genushistoria – en historiografisk exposé. Lund: Studentlitteratur AB. 
2004, s. 82.  



3.Källmaterial 

3.1 Beskrivning av källmaterial 
Uppsatsens huvudsakliga källmaterial består av svenska kongoresenärers privata dagböcker och 

reseskildringar, rapporter och brev som publicerats i följande böcker.  

 

Nils-Erik Åstrand skrev 2016 boken Soldat i Kongostatens armé 1897–1908 om sin farfars bror 

Johan Åstrand som var kapten i Kongostaten med hjälp av hemskickade brev. Johan Åstrand 

skrev om svåra tider, tropiska sjukdomar och strapatser i den tropiska miljön. Hans 

beskrivningar är också personliga och han skrev om synpunkter på sonens uppfostran samt 

kritik mot hustrun som han låg i skilsmässa med.2 De sammanställningar av brev som Johan 

Åstrand skrivit hem till släktingar i Sverige har använts som källmaterial i uppsatsens 

undersökning. 

 

Gösta Stenström skrev 2002 boken Vi möts vid Mukimbungu på Kimpese förlag. Boken handlar 

om de tre första svenska kvinnorna som åkte till Kongo. Kvinnorna var missionärer och hette 

Wilhelmina, Anna och Elisabeth. Boken innehåller sammanställningar av 

dagboksanteckningar, brev och reseskildringar från Wilhelmina, Anna, Elisabeth och andra 

svenska missionärer i Kongostaten. Boken innehåller även korta biografier om de svenska 

missionärer som berörs i boken. Utdrag ur boken används som källmaterial i uppsatsen.3  

 

Eskil Sundhagen skrev dagboksanteckningar och reseskildringar som sammanställdes i boken 

I Kongostatens tjänst 1906–1960 – minnen och dagboksanteckningar. Sundhagen, som var 

officer i Kongostatens armé skrev i boken om hur han upplevde förhållandena i Kongo under 

den aktuella tidsepoken och han beskrev möten med människor i området. Boken innehåller 

även en beskrivning av Eskil Sundhagens karriär och levnadsöde. Utdrag ur boken används 

som källmaterial i uppsatsen.4  

 

Gustaf Stenfelt skrev dagboksanteckningar och reseskildringar som sammanställdes i boken 

Kongominnen av skeppar lärka 1889. Stenfelt arbetade som ångbåtsbefäl på Kongofloden och 

                                                           
2 Åstrand, N. Soldat i Kongostatens armé 1897 – 1908. Sandered: Recito förlag. 2016.  
3 Stenström, G. Vi möts vid Mukimbungu. Falköping: Kimpese Bokförlag. 2002.  
4 Sundhagen, E. I Kongostatens tjänst 1906 – 1910 – minnen och dagboksanteckningar. Norrköping: 
Fredsbaskerförlaget. 2013. 



hans bok innehåller beskrivningar av arbetet på båten och möten med människor längs 

Kongofloden. Utdrag ur boken används som källmaterial i uppsatsen.5  

 

Axel Svinhufvud var officer i Kongostatens armé mellan 1893 och 1896, han skildrade sina 

upplevelser i dagböcker och reseskildringar som sammanställdes och gavs ut postumt 1942.  I 

boken beskrev Svinhufvud arbetet som officer, livet i Kongostaten och möten med människor 

i området som kontrollerades av Kongostaten. Delar av boken används som källmaterial i 

uppsatsen.6  

 

John E. Persson skrev 1986 boken Den vite mannens grav. Boken är en sammanställning av 

dagboksanteckningar, brev och reseskildringar från Carl – Olof Ossian Husander samt 

innehåller en biografi över hans liv och verksamhet i Kongo. Husander arbetade som matros på 

engelska fartyg och vistades i Kongostaten mellan 1904 och 1908 samt belgiska Kongo 1908 – 

1911. Brev och dagboksanteckningar finns med som utdrag i boken och dessa har använts som 

källmaterial i uppsatsen.7   

3.2 Källkritisk diskussion 
Källmaterialet kan vid en första anblick antas vara en berättande källa. Detta skulle stämma om 

uppsatsen ämnade att undersöka hur människor, och relationer mellan människor var i 

Kongostaten. Uppsatsen ämnar istället att undersöka hur svenska kongoresenärer beskrev 

människorna i området utifrån ett genusperspektiv vilket gör deras dagboksanteckningar, brev 

och reseskildringar till kvarlevor istället för berättande källor. Syftet är inte att skapa en bild av 

hur människorna i området var utan hur de beskrevs av svenskar som befann sig i Kongo under 

den aktuella undersökningsperioden. Genom att formulera frågeställningarna utifrån detta syfte 

blir källmaterialet således kvarlevor. 

  

Källmaterialet anses representativt för hur svenska kongoresenärer beskrev människor och hur 

de såg på män och kvinnor. Det måste dock sägas att källorna inte alltid gör en tydlig 

avgränsning vad gäller beskrivning av män och kvinnor. Det antas vara att personerna som 

bidragit med källmaterialet inte haft i uppsåt att specifikt skilja män och kvinnor åt i sina 

beskrivningar av människorna i området. För att får en bredare bild av synen på manligt och 

                                                           
5 Stenfelt, G. Kongominnen af skeppar Lärka. På eget förlag. 1889. 
6 Svinhufvud, A. I Kongostatens tjänst. Stockholm: Lindfors Bokförlag. 1942. 
7 Persson, J. Den vite mannens grav. Vänersborg: Tre böckers förlag. 1986. 



kvinnligt under undersökningsperioden används källmaterial från kongoresenärer som befunnit 

sig i området av olika anledningar. Detta gör att undersökningen bringar klarhet i hur 

missionärer, sjöpersonal och soldater beskrev människorna i området utifrån ett 

genusperspektiv. 

2.3 Beskrivning av svenskar i Kongostaten 
Anna Andersson föddes 1864 och var förlovad med missionären Lars Hammarstedt. Hon kom 

till Kongo 1888 och verkade vid missionsstationen Mukimbungu. Hon avled efter två år i 

gulsot.8 

 

Elisabeth Karlsson föddes 1862 och var förlovad med missionären Karl-Fredrik Andreae. Hon 

åkte till Kongo 1888 och verkade som missionskvinna vid Mukimbungu missionsstation i två 

år innan hon avled.9 

 

Karl-Gottfrid Schagerström föddes 28 januari 1863 i Vänersborg och verkade som sjökapten i 

Kongastatens tjänst 1886-04-15 – 1889-05-21, 1889-11-05 – 1892-11-22 och 1893-05-06 – 

1896-08-07. Han avled i sjukdom 7 augusti 1896.10  

 

Gustaf Stenfelt föddes 1858 i Säter och arbetade som ångbåtsbefäl i Kongo på 1880-talet.11 

 

Eskil Sundhagen föddes 22 september 1882 och verkade som reservofficer i Kongostaten 

mellan 1906 och 1908 och i belgiska Kongo mellan 1908 och 1910. Han avled den 18 oktober 

1943.12   

 

Axel Svinhufvud föddes 1867 och arbetade som officer i Kongostatens armé mellan 1893 och 

1896. Han mottog för sin tjänst den svenska medaljen för tapperhet i fält. Han avled 1939.13  

                                                           
8 Stenström.  
9 Stenström. 
10 Persson, 200. 
11 Stenfelt.  
12 Sundhagen, 3. 
13 Svinhufvud, 1–4.  



 

Mina Swensson föddes 1861 och var tillsammans med Elisabeth Elisabet Karlsson och Anna 

Andersson de första kvinnliga missionärerna i Kongo. De reste till Kongo 1888 och verkade 

vid missionsstationen Mukimbungu. Hon avled 1890.14 

 

Augusta Waxgren föddes 1876 och verkade som missionskvinna i Kongostatens under 1880 
och 1890 – talet.15 

 

Johan Åstrand föddes 1864 i Vinslöv och verkade som soldat i Kongostatens armé mellan 
1897 och 1908.16  

 

Johan Wallden föddes 1863 och utbildades i missionsskola i Vinslöv och Kristinehamn 
mellan 1884 och 1888 samt verkade som missionär i Kongo från 1889 till 1902. Han avled 
1926. 

 

Karl-Fredrik Andreae kom till Kongo 1886 och verkade som missionär vid Mukimbungu och 

andra missionsstationer på 1880 och 1890-talet.17 

 

Nils Westlind föddes 1854 verkade som missionär och språkforskare i Kongo från 1882 och 
översatte Nya testamentet till kikongo 1891. Han avled 1895.18  

3.Teoretisk anknytning 
Uppsatsens teoretiska ansats grundar sig i den amerikanska historikern Joan Scotts teorier om 

genus. Som begrepp liknar genus klass, båda är sociala, relationella och innefattar en 

maktrelation. Detta anses relevant för uppsatsen då den gör det möjligt att undersöka 

maktrelationen mellan män och kvinnor men även maktrelationen mellan svenska 

kongoresenärer och övriga människor i området. En tydlig skillnad mellan dessa är dock att 

klassbegreppet berör de ekonomiska förhållandena medan Scott introducerade begreppet genus 

som att könsmakten är förankrad i sättet att klassificera och ordna verkligheten.  

                                                           
14 Stenström, 184. 
15 Ibid., 184–185.  
16 Åstrand, 132.  
17 Stenström, 184. 
18 Ibid., 23, 184. 



Genusbegreppet koncentrerar sig på hur könsroller konstrueras via språk och beteenden samt 

ses som en sociokulturell identitetsfråga snarare än något som av naturen är helt fastställt.19  

 

Joan Scott hävdar att genus är ett centralt analytiskt redskap i historisk forskning. Scott 

kritiserar tidigare forskning för att endast nöja sig med att enbart komplettera 

historieskrivningen eller försöka inkludera ett kvinnoperspektiv i redan existerande teorier. 

Med ett genusperspektiv menar Scott att man istället kan ifrågasätta eller dekonstruera redan 

etablerade teorier och med dessa nya teorier som utgångspunkt sedan skriva om historien.20 

Detta yttrar sig i uppsatsen då ett genusperspektiv möjliggör ett nytt perspektiv på svenska 

kongoresenärer och ger möjlighet att förstå hur de beskrev män och kvinnor. Det synliggör 

också den maktstruktur som återfanns i området under tidsperioden för undersökningen. Detta 

innebar en möjlig hierarkisk indelning där män var överordnade kvinnor och européer var 

överordnade kongoleser. Scott beskriver också att genus fungerar som ett grundläggande 

element i sociala relationer och sker på olika nivåer i samhället. Det yttrar sig rörande subjektiv 

identitet och även gällande kulturell överlagring. Detta anses relevant för uppsatsen då 

källmaterialet innehåller beskrivningar som berör sociala relationer på olika nivåer i området 

som källmaterialet beskriver. 

 

Den teoretiska ansatsen tar även intryck av den indiske filosofen och ekonomen Amartya sens 

teorier om identitet som han beskriver i boken identitet och våld. Där beskrivs hur människor i 

världen anses vara för komplexa för att delas in i grupper utifrån exempelvis länder, stater eller 

civilisationer. Detta motiveras med att varje, land, stat eller civilisation består av många olika 

identiteter, åsikter och tankemönster.21 I kommande undersökning anses detta vara relevant då 

Afrika ofta felaktigt framställs som ett land och afrikaner som ett homogent folk. Enligt Sen 

besitter inte individer en enda identitet utan har flera som samexisterar med varandra och utgör 

en person.22 Exempel på detta kan vara att en person kan vara kvinna, svensk, förälder, kristen 

och missionär på samma gång. Genom att dela in världen i civilisationer som exempelvis att 

beskriva Indien som en hinduisk civilisation innebär, enligt Sen, att man exkluderar hur 

mångfacetterad befolkningen är i Indien vad gäller religion. Det finns flera hundra miljoner 

muslimer och många jainister, sikher och kristna. En sådan förenkling ignorerar de identiteter 

                                                           
19 Floren & Ågren. Historiska undersökningar – Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt. 2006. 
Lund: Studentlitteratur AB, s. 140.  
20 Carlsson, C. & Jansdotter, A. Genushistoria – en historiografisk exposé. 2004. Lund: Studentlitteratur AB, s.7.   
21 Sen, A. Identitet och våld. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 2006, s.67.  
22 Ibid., 44.  



och kommunikationer som inte berör religion. En identitet formas givetvis även utifrån 

politiska, ekonomiska, kommersiella och kulturella aktiviteter.23  

Att förenkla andra människors identitet kallar Sen för en solitär illusion vilket kan användas för 

att underblåsa konflikter mellan grupper. Den innebär också att man ignorerar människans 

komplexa natur. Att göra människor till enbart bärare av en identitet anses göra världen mer 

brandfarlig och öka risken för konflikter mellan olika grupper.24 Det som Sen beskriver som en 

solitär illusion, det vill säga en förenklad bild av människan, ligger till grund för den teoretiska 

ansatsen då undersökningen syftar till att undersöka hur svenska kongoresenärer beskrev 

afrikaner och européer i Kongo. Detta anses vara av särskild relevans då de svenska 

kongoresenärernas beskrivningar inbegriper identiteter som tillskrevs människorna i området. 

4. Metod 

4.1 Beskrivning av metod 
Uppsatsens metod är att göra en kvalitativ analys av rapporter, reseskildringar och brev som 

skrevs av svenska kongoresenärer mellan åren då Kongo styrdes av Kung Leopold II 1885 – 

1908. Vid analysen av materialet läggs ett genusperspektiv vilket gör det möjligt att möta 

uppsatsens syfte. Det innebär att undersöka likheter och skillnader i hur de svenska 

missionärerna beskrev män och kvinnor samt européer och afrikaner. Utifrån frågeställningarna 

delas sedan undersökningen upp i delrubriker för att skilja de olika grupperna som undersöks 

åt. Det motiveras med att det ger en tydligare bild av vad som undersöks vilket anses underlätta 

för läsaren. Med en kvalitativ metod innebär i denna uppsats den tolkande analys som görs av 

källmaterialet.25 Den kvalitativa metoden har ett egenvärde i att studera för att nå djupare och 

skapa en bättre förståelse för det som undersöks. Det är en väl avvägd metod när man vill förstå 

mänskligt beteende eller tolka innebörden av texter och andra artefakter.26 Detta innebär rent 

konkret i uppsatsen att den kvalitativa metoden används för att tolka innebörden av texter som 

svenska kongoresenärer skrivit utifrån ett genusperspektiv. 

Kongoresenärernas brev, reseskildringar och dagboksanteckningar tolkas kvalitativt för att 

synliggöra skillnader och likheter i beskrivningarna av män, kvinnor, afrikaner och européer.   

                                                           
23 Sen., 164.  
24 Ibid., 166. 
25 Floren & Ågren, 56. 
26 Allwood, C. Perspektiv på kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur AB. 2004, s.58. 



4.2 Avgränsningar 
Genom att använda källmaterial från flera grupper anses vara mer representativt för den 

allmänna synen på genus. Den tidsmässiga avgränsningen 1885–1908 görs då det först var 1885 

och framåt som svenskar började vistas i området. Tidsperioden innebär också att 

undersökningen berör de år som området styrdes av Kung Leopold. Under tiden som 

undersökningen berör hände även omfattande förändringar i synen på manligt och kvinnligt. 

Exempelvis fick kvinnor rösträtt vilket gör perioden intressant att undersöka. Att ha en längre 

tidsperiod gör det också möjligt att följa hur beskrivningarna ändrar sig över tid och synliggöra 

kontinuitet och förändring.  

5. Forskningsläge 
Kongo under Kung Leopold och under belgiskt styre har varit föremål för omfattande forskning. 

Även missionsförbundets missionerande verksamhet har behandlats i stor utsträckning, det har 

skrivits mycket av både personer verksamma inom missionen eller personer som skrivit på 

svenska missionsförbundets uppdrag. Nedan presenteras forskning som anknyter till det valda 

området och som anses vara relevant för denna undersökning.  

 

Hanna Wernborg skrev 2010 en C-uppsats som heter afrikaner och européer i Kung Leopolds 

Kongo – en studie av Svenska Missionsförbundets missionärers brev från fristaten Kongo. 

Wernborg utgår från material från missionsförbundets missionärer som vistades på 

missionsstationen Mukimbungu under åren 1885 – 1889 och 1904 – 1908. Hon undersökte hur 

svenska missionärer beskrev kongoleser, andra afrikaner och andra missionärer under dessa två 

tidsperioder med hjälp av brev som missionärerna har skickat hem från missionsstationen.  

Wernborg kommer fram till att missionärerna bidrog till den skeva bild av afrikaner och 

kongoleser som var vedertagen för tidsperioden.27 Även om Wernborg enbart beskriver hur 

missionärer beskrivit människor i området liknar hennes undersökning den som bedrivs i denna 

uppsats och tidsperioden är den samma. Detta gör att jämförelser kan göras mellan Wernborgs 

identitetsperspektiv och denna uppsats genusperspektiv. Wernborg undersöker dock enbart hur 

missionärer skildrat människorna i Kongo medan denna uppsats använder källmaterial från 

sjöpersonal, soldater och tjänstemän. Detta blir ytterligare en skillnad som kan vara föremål för 

jämförelser. 

 

                                                           
27 Wernborg, H. Afrikaner och européer i kung Leopolds Kongo – en studie av svenska missionsförbundets 
missionärers brev från fristaten Kongo. 2010. 



Hans Andreasson, som är pastor i Missionskyrkan och sedan 2002 doktor i praktisk teologi, 

skrev 2007 en bok som heter Liv och rörelse – svenska missionskyrkans historia och identitet. 

Boken innehåller en samlad framställning av svenska Missionsförbundets utveckling fram till 

2003 då det övergick till svenska missionskyrkan. Boken är en kyrkohistorisk berättelse som 

rör sig från 1878 – 2003 och bygger huvudsakligen på den senaste tidens forskningsansats kring 

de svenska folkrörelsernas och frikyrkornas påverkan på Sverige och världen. Denna bok har 

använts i beskrivningen av uppsatsens bakgrund.28 

 

Journalisten och författaren Adam Hochschild skrev år 2002 boken Kung Leopolds vålnad. 

Boken behandlar det politiska spelet som Kung Leopold II av Belgien använde sig av rörande 

Kongo när Europas stormakter delade Afrika mellan sig under 1800-talets slut. Boken tar också 

upp hur området användes för att generera råvaror och då främst gummi och elfenben till 

Belgien och hur folket och naturen blev komponenter till att nå detta syfte. Även denna bok har 

använts i beskrivningen av uppsatsens bakgrund.29  

 

Boken Kongo – en historia skrevs av den belgiske historikern och författaren David van 

Reybrouck 2014. Boken är att beskriva som en historia och reportagebok om Kongos historia 

från 1850 och framåt. Boken tar upp kolonisering, exploatering och konflikter i området. Boken 

innehåller både fakta och personliga berättelser. Boken behandlar även hur mission i landet 

fortlöpte och hur missionärer verkade samt deras möte med den övriga befolkningen som fanns 

i området. Även denna bok har varit del i att beskriva bakgrunden.30 

 

Yvonne Maria Werner skrev 2008 boken Kristen manlighet – ideal och verklighet 1830 - 1940. 

Boken tar upp vilka utvecklingslinjer och villkor som legat till grund för synen på genus inom 

kyrkan och i kyrkans verksamheter. Författaren behandlar män i kamp mot och för sin tro, 

missionsresor och gestaltningar av män i kyrkligt arbete. Bokens texter utgör en skildring i 

perspektiv på det kristna manliga idealet under tiden 1830–1940. Uppsatsens resultat kan 

jämföras med den syn på genus som beskrivs i boken. Boken har också bidragit med att ge 

insyn i kristna manliga ideal under perioden för uppsatsens undersökningsperiod.31 

 

                                                           
28 Andreasson, H. Liv och rörelse – Svenska missionskyrkans historia och identitet. Stockholm: Verbum förlag AB. 
2007. 
29 Hochschild, A. Kung Leopolds vålnad. Stockholm: Ordfront förlag AB. 2002. 
30 Van Reybrouck, D. Kongo – En historia. Stockholm: Natur och kultur. 2015. 
31 Werner, Y. Kristen manlighet – ideal och verklighet 1830 – 1940. Lund: Nordic academic press förlag. 2008. 



7. Bakgrund  

7.1 Imperialism i Centralafrika 

År 1800 var stora delar av Afrika okänt för de flesta européer. Från 1500-talet och framåt hade 

portugisiska, nederländska och brittiska fartyg gjort sig bekanta med Västafrikas kustlinje. Det 

dröjde 75 år innan kartografer från Europa hade kartlagt Saharas oaser och karavanrutter. Man 

kunde då även med ganska stor exakthet lokalisera berg, floder och vulkaner på södra Afrikas 

slätter. Fram till Kung Leopold II:s konferens i Bryssel 1876 var en stor del av kontinentens 

centrala delar helt okända för européer. Kung Leopold ville med konferensen ta ett första steg 

mot belgiska kolonier för egen vinning.32  

Dagen efter att konferensen avslutades tog sig den brittisk–amerikanske upptäckaren Henry 

Morton Stanley från Tanganyikasjöns västra kust in i Kongo. Därefter kunde han med hjälp av 

en Kongofloden ta sig från Centralafrika till Atlanten. När nyheten om att Stanley, på uppdrag 

av en tidning, korsat Centralafrika nått Europa bjöd Kung Leopold in honom till sitt kungliga 

palats för att diskutera upptäckten. Som britt ville dock Stanley helst att Storbritannien skulle 

engagera sig i hans äventyrsresor men eftersom att Storbritannien inte visade intresse 

accepterade han Leopolds inbjudan och begav sig för att möta honom. I Bryssel bestämdes 

dessutom att bilda ett internationellt Afrikasällskap (AIA) för att öppna området för 

vetenskapliga studier och upprätta stationer i området, organisationen hade flertalet kommittéer 

men Leopold var ordförande. På uppdrag av Leopold gav sig Stanley ut på ytterligare en resa 

1879, men denna gång i motsatt riktning. Från atlantkusten reste han nu i syfte att etablera 

stationer längs vägen och samverka med lokalbefolkning. Den första resan varade mellan 1874–

1877 medan den senare tog plats mellan 1879 och 1884, Stanley verkade också som diplomat 

snarare än reporter då han gjorde den senare resan på uppdrag av Kung Leopolds 

Afrikasällskap.33   

 

Kung Leopold var mycket angelägen att lägga området i nuvarande Kongo under sig och 

manade till snabbt förvärvande eftersom att konkurrensen var stor mellan europeiska länder att 

skaffa sig nya kolonier i området. Portugiser gjorde anspråk på sin tidigare koloni i söder medan 

Frankrike hade liknande ambitioner i norr.34 
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7.2 Kongostaten och belgiska Kongo 
De europeiska ländernas hårda konkurrens om områden i Afrika gjorde att Otto von Bismarck, 

rikskansler i Tyskland som var Europas mäktigaste men yngsta nation, sammankallade Europas 

stormakter i Berlinkonferensen mellan 25 november 1884 – 26 februari 1885. På Konferensen 

lyckades Leopold tillskaffa sig internationellt erkännande för sitt anspråk på det stora område 

som kom att bli Kongostaten som dessutom inte tillhörde Kungariket Belgien utan honom själv 

personligen.35 

Området nyttjades för att skaffa råvaror som gummi och det dröjde fram till 1908 då området 

övergick till att bli en koloni som tillhörde Belgien istället för att tillhöra Kung Leopold II 

personligen. Belgiens syn på kolonier skiljde sig från Frankrikes då man såg värdet i att ha folk 

i kolonin i syfte att skapa materiellt välstånd genom att utnyttja områdets naturresurser och 

folket som arbetskraft. Belgarna syftade således till att använda kolonin för att skapa ett ökat 

välstånd. Detta skiljde sig från den franska linjen som snarare syftade till kulturell assimilation 

mellan kolonier och moderlandet Frankrike.36 Obebodda områden skulle betraktas att tillhöra 

staten, i Kongos fall Kung Leopold personligen. 1889 beslutades att detta skulle ligga under en 

särskild koncession. Mot bakgrund av detta organiserade kung Leopold en konferens mot 

slaveri mellan 18 november 1889 och 2 juli 1890 i Bryssel där han framställde sig som en 

förgrundsfigur i kampen mot slaveriet som han beskrev bedrevs av arabiska slavhandlare. Han 

framställdes i ett sken av att bedriva Kongostaten som en koloni där slavhandel inte förekom 

och lyckades därför införa statsmonopol och tullar. Detta innebar ett förbud mot att exploatera 

elfenben eller gummi utanför statens förmån.37 Den oberoende Kongostatens ekonomi använde 

jägar och samlarsamhällets metoder för att förse staten med avkastning. Elfenben och gummi 

var de främsta exportprodukterna.38  

 

Den kongolesiska befolkningen bemödades med obligatorisk leverans av elfenben och gummi 

samtidigt som de hade en rad tvångsåtaganden som tvångsarbete, bärarskyldighet, dagsverken, 

livsmedelsleveranser, skatter och andra avgifter. Direkta vittnesbörd från missionärer beskrev 

hur kongoleserna motsatte sig detta. Mot bakgrund av detta infördes rättfärdigande av våld och 

en väl utbyggd kontrollapparat för att förhindra uppror bland den kongolesiska befolkningen. I 
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den armé som kung Leopold förfogade över fanns soldater från många länder, bland annat 

svenskar.39  

 

1908 tog belgiska staten över ansvaret för Kongo, detta efter förhandlingar med kung Leopold 

II som slutade med att han gav upp kontrollen över området i utbyte mot att Belgiens regering 

to över kolonins skulder på 150 miljoner franc. Dessa skulder kom från obligationer som 

Leopold överlämnat åt personer som stod honom nära. Regeringen lovade dessutom att 

finansiera kungens byggprojekt i Belgien.40 Efter övertagandet av området genomförde 

Belgiens regering omfattande reformer som innebar ett mer formalistiskt styre än tidigare, detta 

innebar rent praktiskt en tydligare hierarki och centralisering.41 Mellan 1908 och 1921 

genomgick belgiska Kongo en slags första industrialiseringsvåg som medförde en 

proletarisering av invånarna och de blev lönearbetare i företag.42  

7.3 Missionsrörelsens historia  
Under tiden som föregick bildandet av svenska missionsförbundet präglades Sverige av en 

omfattande social och andlig folkväckelse. En liknande utveckling fanns i övriga europeiska 

länder och i USA. Väckelserörelsen var en folkrörelse bland flera andra, den pågående 

industrialiseringen pågick och svensk export och näringsverksamhet höjde välståndet i landet. 

Den nyevangeliska väckelsen tog intryck av amerikanska och brittiska aktörer som Moody, 

Sankey och lord Radstock. Rörelsen organiserades under 1860 och 1870-talet av Evangeliska 

fosterlandsstiftelsen (EFS). Det fanns dock motsättningar inom väckelserörelsen, en 

motsättning som innebar en total brytning då svenska missionsförbundet bildades.  

 

Det fanns huvudsakligen fyra orsaker till brytningen då EFS och det framväxande svenska 

missionsförbundet, de rådde oenighet kring försoningsfrågan kring hur gud riktade sin vrede 

mot människorna på korset, vem som ska leda nattvarden, ska de väckelsekristna bekänna sig 

till de lutherska bekännelserna och hur lokala föreningar samt församlingar skulle organiseras.43 

På 1880-talet öppnades Sverige upp gentemot omvärlden, knappa försörjningsmöjligheter 

gjorde att emigranter sökte lyckan i USA och även i andra länder fanns goda möjligheter för 

hantverkare och entreprenörer. Även ett intresse för Afrika växte genom berättelserna om 
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Livingstone och Stanley: Huru jag fann Livingstone och Genom de svartes verdsdel. Dessa 

böcker utkom i flera upplagor och var tillgängliga för den svenska befolkningen, de väckte även 

intresse inom väckelserörelserna.44 

7.4 Svenskar i Kongostaten 
Svenska missionsförbundet bildades 1878 och det fanns redan från start ett stort intresse för 

missionsverksamhet. Diskussionen som fördes var inte om missionen skulle ske utan var, detta 

diskuterades på det andra årsmötet 1880. Då beslutades det att missionsarbete skulle påbörjas i 

Lappland, bland skandinaviska sjömän i Kronstadt, i Petersburg och Kongo. Förbundet 

skickade därefter ut sin förste Kongomissionär C.J. Engwall som tog sig an uppgiften med 

entusiasm.45  

C.J. Engwall drabbades tyvärr av en tropisk sjukdom som tvingade honom att återvända vilket 

var en stor besvikelse för honom själv och svenska missionsförbundet. Trots denna motgång 

sände man ut ytterligare två missionärer till Kongo, Nils Westlind och K.J. Petterson som kom 

till Kongo 1881. Missionsintresset ökade under perioden efter deras ankomst trots att 

missionärer drabbades av det påfrestande klimatet och tropiska sjukdomar. Missionärer verkade 

inom Livingstone Inland Mission, men området togs så småningom över av amerikanska 

baptister vilket gjorde att missionsförbundet fick överta Mukimbungu som blev deras första 

egna missionsstation, när det också slagits fast vid Generalkonferensen 1885 att svenska 

missionsförbundet skulle upprätta en egen mission i området utökades verksamheten.46 

 

1888 reste Anna Andersson, Elisabeth Karlsson och Wilhelmina ”Mina” Svensson till 

Kongofristaten som de tre första kvinnliga svenska missionärerna i området. Målet för resan 

var det svenska missionsförbundets missionsstation Mukimbungu. Anna Andersson var 24, 

Elisabeth 26 och Mina 27 år gamla vid tillfället för resan. De verkade som missionärer i området 

fram till 1890 tillsammans med ytterligare 14 unga missionärer, både män och kvinnor som 

kom till Kongostaten mellan åren 1886 och 1890. Elisabeth och Anna följde med sina trolovade 

till Kongostaten medan ”Mina” var missionskvinna och översatte Psaltaren till det lokala 

språket Kikongo.47 
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8. Resultatredovisning 

8.1 Svenska Kongoresenärer beskriver afrikaner 

Svenska missionskvinnors beskrivningar av afrikaner 
Svenska kvinnor beskrev genomgående afrikanska män som hjälpare. En missionskvinna skrev 

att hon och en väninna bars av åtta kongolesiska män i hängmattor, hon skrev att de afrikanska 

männens fysiska styrka och förmåga att hantera mattorna var något som hon beundrade.48 De 

svenska kvinnor som arbetade med missionsarbete var ålagda att rikta in sig på kvinnor och 

barn. De skrev om hur de hoppades att deras verksamhet skulle komma att vara till stor 

välsignelse för afrikanerna som de beskrev som Afrikas barn.49  Missionskvinnorna skrev även 

att de från 1888 och framåt varit framgångsrika och att afrikanerna nu inser att avgudar och 

fetischer är hjälplösa. De beskrev detta som att mörkret skingras för det inbrytande ljuset från 

herren. 50  Det framgår att missionskvinnorna gärna ville lära sig språken i Kongo för att kunna 

utföra sitt missionsarbete, de skrev om hur de bad för att snabbt kunna lära sig språket och 

kunna sprida evangeliets klara och härliga ljus vida omkring Kongo och nå in i sina svarta 

systrars hjärtan. 51 

Missionskvinnan Anna skrev om oro för missionsarbetet. Hon skrev i ett brev om att hon var 

orolig för Kongos längtande folk, hon befarade att de inte skulle hinna få sin längtan om 

frälsning och frid uppfylld under den period som missionärerna verkade i området. Hon skrev 

även att hon var glad över att missionssaken verkar fungera väl, detta då en stor skara av Kongos 

svarta söner och döttrar redan har vunnits till fridsfursten. Hon ansåg även att herrens löften 

skulle göra att en ännu större skara skulle komma att vinnas.52 Mina Swensson skrev även brev 

1889 efter att hon återkommit till Mukimbungu från missionsverksamhet vid en annan station 

till missionsföreståndare Ekman. Mina skrev att missionärerna undervisar kongolesiska barn i 

biblisk historia. Hon skrev också om mötet med afrikanska kvinnor: 

” När jag kan, besöker jag på eftermiddagarna kvinnorna i deras byar. De tycks vara glada att se 

sin vita syster. Barnen blir ibland rädda, då de ser mig och skriker förtvivlat men tröstas av 

mödrarna som säger: ”ser du inte det är Mina; gå och hälsa på henne”. och genast kommer en hel 

mängd fram och räcker mig sina små svarta händer, och säger: ”Mavampi”. Det är så kärt att få 
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tala med dem om vår faders kärlek. Det skall bli mycket kärt när syster Augusta Waxgren kommer. 

Må herren föra våra utresande syskon lyckligt hit.”53 

En missionskvinna som hette Augusta Waxgren som nyss anlänt till Kongo skrev ett brev 1889 

där hon skriver att dom har sagt farväl till missionsbröderna när de lämnade Mukimbungu 

missionsstation med guds vilja. Hon skriver också att hon längtar efter lära sig språket så att 

hon kan samtala med de stackars afrikanska kvinnorna.54 1890 publicerades en artikel i 

missionstidningen Missionsförbundet som var osignerad. Där fanns att läsa: 

”Låt oss behålla här hemma våra mindre väl utrustade predikanter, men däremot sända de bästa 

till hedningarna.”55 

Svenska missionsmäns beskrivningar av afrikaner 
Svenska missionsmän skrev oftast brev till missionsföreståndaren Jacob Ekman, de skrev sällan 

om afrikaner de mött. De skrev om afrikanerna utan att göra en uppdelning mellan män och 

kvinnor utan oftast om afrikaner som en grupp. En missionär skrev om hur afrikaner var ett 

livligt och glatt folk, särskilt när de blir upplysta av Kristi kärlekseld. Han skrev även att de 

tillgodoser sig missionens budskap på ett annorlunda men livligt sätt vilket han inte ansåg 

missionärerna ha mandat att förbjuda. 56  

Svenska soldaters, officerares och skeppsredares beskrivningar av 
afrikaner 
Kongostaten hade afrikanska soldater anställda. Svenska officerare skrev om att de ansåg att de 

afrikanska soldaterna var utmärkta och att de erhöll stor respekt av andra afrikaner eftersom att 

afrikaner höll soldatyrket högt. De svenska officerarna ansåg även att afrikanska soldater hade 

en högre social nivå än andra afrikaner i området, de ansågs dessutom vara väldrillade och en 

fröjd att se under övningar.57 Svenska soldater och officerare skildrar vid flera tillfällen 

afrikaner som stod i konflikt med Kongostaten som människoätare. De beskrev hur två vita 

soldater överfölls av afrikaner som högg dem i ryggen med en kniv och sedan blandade 

kvarlevorna med en tidigare dödad uppassare för att anordna en festmåltid.58 De afrikanska 

soldater som inte ansågs sköta sig i Kongostatens armé beskrevs negativt. En afrikansk soldat 
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ansågs svårhanterlig, högljudd och odisciplinerad, han beskrevs vara i behov av en ordentlig 

näpst.59  

De grupper av afrikaner som legat eller låg i konflikt med Kongostaten ansågs vara farliga. En 

hövding som hette Durunga beskrevs som en vildsint herre, rövare och den värsta sortens 

kannibal.60 Andra grupper som ansågs farliga var afrikanerna i Aruwimidistriktet som i tre 

månader var i uppror och beskrevs bränna och massakrera allt som kom i deras väg. Afrikanerna 

i dessa områden ansåg särskilt vildsint och krigisk, soldaterna och officerarna menade att man 

bara behövde läsa Stanleys reseskildring för att få en bild av hur befolkningen betedde sig och 

förstå situationen.61 Svenska officerare berättade om att de inte trodde att afrikaner hade något 

sinne för renlighet vilket var något de ändrat uppfattning om efter att ha vistats i området. De 

ansåg dock att renligheten var relativ för förhållandena i Kongo då det inte fanns goda 

förhållanden för hygien i Afrika samt att afrikaner generellt verkade sätta värde på att vårda sin 

kropp.62 En officer jämförde afrikanska kvinnor med europeiska. En officer resonerade kring 

de egenskaper som var specifika för afrikaner, han ansåg att de hade vissa förträffliga 

egenskaper även om vissa var mindre sympatiska. Han beskrev att afrikaner var lögnaktiga och 

tjuvaktiga vilket genomsyrade hela deras karaktär och livsval. Detta ansågs dock inte vara 

afrikanernas fel då de själva inte ansåg att det var fel att ljuga och stjäla och därför inte kunde 

dömas som moraliskt mindervärdiga.63 

Svenska officerare ansåg att den afrikanska befolkningen inte blev utsatta för missförhållanden 

i Kongo. De menar att källor som hävdade att afrikaner pressades på ett omänskligt sätt inte var 

trovärdiga. Bördorna som ålades afrikaner som arbetade ansågs vara väl lämpade de skrev att 

bördorna inte var för tunga och ingen bärare behövde bära mer än 25 kg åt gången samtidigt 

som de hävdade att afrikaner alltid erhöll god betalning för arbete.64 Svenska officerare berättar 

även hur afrikaner arbetade även som beväpnade vägvisare under fredliga förhållanden.65 

Afrikaner beskrevs av svenska soldater och officerare som en grupp, enstaka personer som 

utmärkte sig som exempelvis hövdingar med stor makt kunde benämnas individuellt. En 

hövding som hette Apuma stod i konflikt med Kongostaten, han ansågs vara en överviktig och 
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oförbätterlig alkoholist.66 Svenska soldater och officerare beskrev oftast mot bakgrund av deras 

relationer med män. De berättade om hur afrikanska kvinnor skaffade relationer med afrikanska 

soldater som var anställda av Kongostaten, detta gjorde att de som soldathustrur erhöll 

beklädnad och mat.67 Han menade att det fanns stora likheter, särskilt vad gällde fåfänga, vita 

kvinnor hade ringar i öronen medan de afrikanska fäste pinnar i näsan, vita kvinnor hade 

armband medan afrikaner hade fotledsringar vilket han trodde vita kvinnor också skulle ha på 

sig om de var barbenta.68 Något som ytterligare ansågs utmärkande för afrikanska kvinnor var 

att de ansågs vara goda mödrar. De afrikanska kvinnorna, som agerade föräldrar, sågs aldrig 

aga sina barn utan bara ge milda tillrättavisningar. Barnen trotsade inte heller sina föräldrar 

vilket var vanligt i Europa. Kvinnorna bar barnen på höften för att spara energi och vid samtal 

med dem ingavs förståelse för hur stark kärlek afrikanska mödrar hade till sina barn.69 

 

Svenska officerare hade afrikaner anställda som uppassare, de var män och benämndes som 

boy. En skrev hur hans boy inte var någon god kock då han enbart kunde laga kokt höna och 

ris. Detta resulterade i att officeren åt detta till frukost, lunch och middag. Han ansåg emellertid 

att afrikaner var roade av att laga mat och att de kunde utvecklas till utmärkta kockar om de 

bara fick rätt undervisning.70 Svenskar anställda i Kongostatens armé hade en tydlig uppfattning 

om afrikaners karaktär. De ansåg att de hade en skarp iakttagelseförmåga och att de kunde 

uttrycka sina tankar på ett träffande sätt även om de kunde vara förträffliga skådespelare och 

hade ett särpräglat sinne för humor.71 Afrikaner ansågs vara passionerade dansörer, enligt en 

officer var dansen en ritual som afrikanerna gjorde vid månskiften och högtider. Detta gällde 

även afrikanska soldater som anställdes av Kongostaten, de fick däremot inte dansa senare än 

klockan nio på kvällen då det skulle vara tyst på stationerna.72 Officerarna hade en bild av hur 

Kongo såg ut innan det hamnade i europeisk kontroll. De hävdade att stammarna låg i ständiga 

inbördeskrig och utförde grymma våldshandlingar och krigsbrott som inte gick att föreställa 

sig. De berättade även att människoätande och tortyr florerade fritt vilket kunde få den mest 

hårdhudade att rysa av skräck. 73 Afrikanerna i Kongostaten var ålagda att betala skatt genom 
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att arbeta för att få fram gummi och arbeta åt Kongostatens tjänstemän. De var ålagda att 

leverera ett visst antal kilo gummi per månad vilket svenska officerare inte ansåg särskilt 

betungande.74 

Svenska manliga kongoresenärers beskrivningar av afrikanska kvinnor 
Ångbåtsbefäl Stenfelt beskrev en kongolesisk kvinna i sin dagbok hon hade inte en platt, bred 

näsa eller en stor oaptitlig mun som han ansåg karaktärisera afrikaner. Han skrev också att 

kvinnan hade små välbildade läppar även om de var mörka vilket han ansåg provocerande. 

Kvinnan han beskrev var prinsessa av Kabenda och hans chefs personliga slavinna. Enligt 

Stenfelt hade hans chef fått kvinnan till skänks och därför var hon tvungen att arbeta på en 

station. Vidare skrev han att kvinnan hade en medfödd lättja som förhindrade henne från att 

utföra sina arbetsuppgifter utan istället ville hon enbart sitta i solen, röka en pipa och drömma 

sig bort. Stenfelt ansåg att detta liknade vita kvinnors beteende.75 Ett svenskt ångbåtsbefäl skrev 

om mötet med en annan kongolesisk kvinna. Han skrev att hon halvnaken dansade runt honom 

som en galning. Han menade också att kvinnans genomträngande klagotjut kunde flytta berg.76 

Ångbåtsbefäl Stenfelt berättar i sin dagbok även om Prins Mafook av Boma. Han skrev att han 

var herre över en äldre kvinna och att han grät och snyftade så att hans muskulösa kropp skakade 

över hennes dans och genomträngande klagotjut.77 

Ångbåtsbefäl och personal ansåg att afrikanerna saknade kunnighet, särskilt gällande 

possessiva pronomen och på så vis inte kunde skilja på mitt och ditt. De trodde även att afrikaner 

som var anställda av Kongostaten såg på de vitas magasin och förrådsrum som heliga platser 

som de anade kunde innehålla gudar.78 Ångbåtsbefäl och sjöpersonal ansåg att Kongos kvinnor 

hade en mycket underlig ställning och man skulle kunna skriva mycket om dem. de ansåg att 

afrikanerna behandlade kvinnor som lastdjur i alla bemärkelser medan männen berusade sig på 

jäsande palmvin, malaffo eller sprit som européerna hade med sig. De hävdade också att de 

afrikanska männen bråkade, slogs, ljög, sålde, köpte och stal medan de afrikanska kvinnorna 

måste odla, samla nötter och laga mat. De ansåg även att unga afrikanska kvinnor var tvungna 

att lyda de berusade männen och efter långa arbetsdagar sedan vrida sina uttröttade kroppar i 

groteska ställningar i hövdingens hydda.79 
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Svenska manliga kongoresenärers beskrivningar av afrikanska män 
Afrikanska pojkar som arbetade åt Kongostatens tjänstemän kallades boy efter det engelska 

ordet för pojke. Kongostatens europeiska tjänstemän fick sådana uppassare tilldelade sig av 

staten och de beskrevs som läraktiga och duktiga på att utföra hushållssysslor. Dock ansågs de 

vara i behov av att övervakas noggrant.80 Svenska tjänstemän anställda av Kongostaten skrev 

även att vissa uppassare var hederliga och glada åt att hjälpa tjänstemännen.81 

Svenska militärer och ångbåtsbefäls beskrivningar av Kongostatens afrikanska befolkning 

påverkades av om de stod i konflikt med Kongostaten eller inte. En svensk Kapten skrev att de 

mötte hövding Ipoko som vägrade att underkasta sig Kongostatens överhöghet och att 

hövdingen var mycket stark med över 800 krigare som var beväpnade med spjut och pilbågar. 

Hövdingen beskrevs ha bemött Kongostatens sändebud med hån varefter hans krigare 

besegrades efter en hård strid. Kaptenen beskrev dock att de vita soldaterna begick grymheter 

under och efter striden vilka han inte ville beskriva i detalj.82 Det framgår tydligt att de svenska 

tjänstemännen och soldaterna var rädda för att bli tillfångatagna av afrikaner som stod i konflikt 

med Kongostaten. De skrev i sina dagböcker om att det värsta som kunde hända en vit man var 

att hamna i de upproriska afrikanernas våld. En skrev också att han hört talas om att en ung 

belgisk officer råkade hamna i upproriska afrikaners våld som mördade belgaren och styckade 

liket. Detta beteendet gav soldaterna rätt, enligt dem själva att skjuta upprorsmakare.83 

Svenska officerare anställda av Kongostaten utförde kontinuerligt expeditioner mot afrikaner 

som dödade vita män och ansågs vara upproriska.84 De beskrev afrikaner i området Bandala 

som tappra och svåra fiender till de vita tidigare men numera ansågs de vara trogna undersåtar 

och bistod Kongostaten genom att låta soldater strida i fristatens armé.85 Bandalas soldater 

ansågs se vildsinta ut med en tatuering av en tuppkam mitt i pannan och svenska soldater skrev 

att de var människoätare.86 Svenska officerare underhöll sina språkkunskaper genom att bekanta 

sig med dem. De skrev att de mötte afrikanska kvinnor som arbetade i närheten av 

missionsstationer i Kongo, kvinnorna beskrevs vara nästintill nakna vilket det tog tid att vänja 
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sig vid för de svenska kongoresenärerna. De beskrev dock att afrikanska män och kvinnor 

klädde sig på samma sätt.87 

Löjtnant Axel Svinhufvud skrev i sin dagbok om européernas verksamhet i Kongostaten. Han 

skrev att påstådda grymheter som begåtts av belgarna mot afrikaner i Kongo var osanning. Han 

skrev att män, kvinnor och barn påträffats lemlästade men att det inte var belgarnas verk utan 

afrikanska soldater som begått detta illdåd. Han menade att detta var en del av afrikanernas sätt 

att föra krig och därför kunde sådana grymheter inte vara de vitas verk. Han berättade också att 

han och några andra europeiska soldater suttit och vilat vid en eld när afrikanska soldater 

kommit med ett stort knyte med sju avhuggna huvuden.88 

Löjtnant Axel Svinhufvud skrev att han sett en hop afrikanska kvinnor snattrande runt i en 

skock runt en mansperson.89 Han skrev även att de vita var i Uelle omgivna av människoätande 

stammar trots att Kongostaten förbjudit kannibalism.90 Han ansåg även att afrikanerna med 

hövdingarna i spetsen ofta visade sig vara vänligt sinnade även om de var oberäkneliga. Därför 

ansåg han att man alltid måste vara på sin vakt och att man inte ens kunde lita på sina närmaste 

grannar. Han trodde även att afrikanerna hade samma inställning till européerna eftersom att 

afrikanerna under åratal blivit trakasserade av araberna som tidigare verkat i området med en, 

som han beskrev det: infernalisk grymhet mot befolkningen.91 Svensk sjöpersonal beskrev hur 

afrikaner de mötte var synnerligen krigiska och vildsinta. De trodde också att afrikanerna blev 

djärva när kaptener och uppsatta sjömän avlidit men att Kongostatens europeiska tjänstemän 

nu börjat återställa lugnet.92 

Delanalys  
Överlag beskrev de svenska manliga kongoresenärerna afrikaner som könlösa. De skriver om 

dem som ett kollektiv och tillskriver dem alla liknande egenskaper. Det finns sällan någon 

beskrivning där de nämner att afrikanerna har olika egenskaper som individer. Detta står i stark 

kontrast till hur europeiska män beskriver andra européer i Kongo, där beskriver man istället 

dem på ett individuellt sätt med individspecifika egenskaper. Detta gäller både när personer 

beskrivs i positiva eller negativa ordalag. Oftast beskrevs afrikanerna som en grupp även om 

det oftast var män som beskrevs, de beskrevs också av soldater och tjänstemän på olika sätt om 
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de stod i konflikt med Kongostaten eller inte. Detta till trots återfinns en tydlig syn på 

afrikanerna som bärare av ett fåtal identiteter med karaktärsdrag som var gruppgemensamma. 

Ofta var dessa drag okunskap, ociviliserade och våldsamma.  

Generellt beskrevs afrikaner som i behov av hjälp medan de europeiska personerna som 

vistades i området var där för att hjälpa dem. Detta märks både i beskrivningar som ges av 

missionärer i Kongo, som där ämnade att hjälpa kongoleserna att uppnå frälsning, och av 

soldater, sjömän och tjänstemän ansågs deras verksamhet hjälpa kongoleserna att leva 

civiliserat. Svenska missionskvinnor beskrev afrikaner som grupp med liknande egenskaper 

och framförallt med önskningar om att möta Jesus och nå frälsning. Dock skiljer sig 

missionskvinnornas beskrivningar från männens då de även särskilt beskrev kvinnliga afrikaner 

och inte sällan som deras svarta systrar mot vilka de riktade missionsverksamheten. Svenska 

missionsmän skrev sällan om den afrikanska befolkningen, varken män eller kvinnor. Det 

framgår att det återfanns en tydlig arbetsfördelning bland missionärer i Kongo, missionsarbete 

som riktades mot kvinnor och barn ansågs vara lämpligt för missionskvinnor medan männen 

hade ett övergripande ansvar och skötte religiösa ceremonier.  

Genom de beskrivningar som gjordes av européer av afrikaner i området framgår det att det 

fanns en tydlig hierarkisk syn på de olika människorna beroende på om de var afrikaner eller 

européer. Afrikaner i området beskrevs oftast sakna individuella egenskaper, det är enbart 

afrikaner med hög maktstatus eller som utmärkt sig på ett synnerligen tydligt sätt. I övrigt är 

beskrevs afrikanerna som en grupp med liknande egenskaper som ansågs utmärkande för alla 

afrikaner. Afrikaner beskrevs alltså som bärare av en, eller ett fåtal identiteter och utan 

komplexitet. De beskrevs också av soldater och tjänstemän som oförmögna att leva i ett område 

utan att ligga i konflikt med varandra. Denna syn anses ha återfunnits i en önskan att legitimera 

den egna verksamheten. Det fanns alltså en syn på afrikanerna som oförmögna och i behov av 

hjälp när det gällde att styra ett land, liksom att möta Gud.  

8.2 Svenska kongoresenärers beskrivningar av européer  
Svenska icke-missionerande kongoresenärer beskrev ofta andra skandinaver och främst andra 

svenskar på ett positivt sätt, särskilt gällande deras prestationer i respektive arbete. Den svenske 

löjtnant Krusenstjerna och dennes efterträdare löjtnant Håkansson ansågs ha skött sina 

åtaganden ärligt och plikttroget och på så vis ha spridit det svenska fosterlandets fana till fjärran 

exotiska länder.93 Tidigare nämnda löjtnant beskrevs som en duglig chef och 
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distriktskommissarie i området Banana samt att hans egenkonstruerade kartor väckte stor 

beundran eftersom att de var precisa och exakta.94 En greve som hette Christer Posse beskrevs 

i väldigt positiva ordalag, han ansågs ha ett gentlemannalikt sätt och mycket goda egenskaper 

vilket gjorde att han välförtjänt fick en särskild utmärkelse och tilldelades befattningen som 

chef.95 Den nordeuropeiska sjöpersonalen beskrevs som hedrande då de ansågs besitta 

synnerligen goda sjömannakunskaper vilket beskrevs yttra sig på ångbåtar runt om i Kongo.96 

Svenska officerare beskrev en avliden löjtnant vid namn Lundqvist som en mycket tapper man 

och en god vän.97 En dansk kapten som hette Fredelius beskrevs som en vikingaliknande 

yngling med ambitioner att se sig om i världen. Fredelius avled i april 1889 och han ansågs 

även ha varit en energisk, präktig och godhjärtad gosse.98 Löjtnant Svensson var en ytterligare 

person som beskrevs med stor respekt. Han var under en period stationschef i området 

Kabambarre och ansågs vara en tapper dalkarl som ingav stor respekt och fruktan hos de 

upproriska afrikanerna. Efter en tid avled Svensson och svenska officerare beskrev hur 

upprorsmakare skar halsen av ett femtiotal soldater för att hedra sin befälhavare och placerade 

huvudena på Svenssons grav.99 En svensk sergeant vid namn Sporre beskrevs som en svensk 

yngling av det rätta verket och att han, på ett föredömligt sätt förde befäl över en station i 

Kongostatens utkanter.100 Svenska officerare beskrev en norrman vid namn Kielland som 

synnerligen sympatisk.101  

De svenska soldater, officerare och tjänstemän som arbetade i Kongostaten skrev om 

missionärer i området. De skrev att de katolska, sydeuropeiska missionärer de mött i Kongo var 

väl bildade med goda kunskaper och omdömen som arbetade för att tjäna hednamissionen. De 

hade dock en helt annan syn på de svenska missionärer som vistades i Kongo, de skrev att de 

knappt kunde kallas missionärer och att deras arbete var verkningslöst. De svenska 

missionärerna ansågs dessutom vara dåligt bildade och deras åtaganden ansågs vara 

förutbestämda att misslyckas.102 Även om det kom fler missionärer till området menade de att 

detta hade liten till ingen inverkan på den vuxna afrikanska befolkningen och att missionärerna 
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därför fick rikta verksamheten mot barn. En officer var tveksam till att de vuxna afrikanerna 

någonsin skulle kunna bli kristna, han skrev: 

”Det heter ju att det är svårt att lära gamla hundar att sitta.”103   

Svenska manliga kongoresenärers beskrivningar av europeiska 
kvinnor 
De europeiska kvinnorna beskrevs av svenska ångbåtsbefäl som vackra, de beskrevs också med 

koppling till bibeln då de ansågs vara Evas döttrar och att deras gestalt drog till sig blickar då 

många europeiska män inte sett vita kvinnor på lång tid.104 Tidigare nämnda Monsieur Protch 

fru följde med sin man till Kongostaten och beskrevs som en ren och ung kvinna som dessutom 

ansågs vara modig då hon lämnat sitt hem i Paris för att göra sin mans liv drägligt bland ormar, 

flodhästar, alkoholiserade afrikaner och brännande feber i Kongo.105 

Svenska soldaters, tjänstemäns och sjöpersonals beskrivningar av 
europeiska män  
Svenska soldater och officerare skrev om europeiska läkare och medicinsk personal i 

Kongostaten. De beskrevs uteslutande positivt, en italiensk läkare beskrevs som en herkulisk 

gestalt med stort svart helskägg samtidigt som han ansågs vara en mycket angenäm värd. 

Läkaren ansågs också ha godmodig humor och en god berättare om sina sagolika äventyr i 

Afrika.106 Europeiska läkare berömdes kontinuerligt av svenska soldater och officerare. En 

belgisk doktor vid namn Charbonnier beskrevs som en typisk kolonialläkare, högt värderad och 

omtyckt av alla.107 

Svenska ångbåtsbefäl och skeppsredare beskrev generellt andra européer beroende på deras 

prestationer eller yrkesskicklighet. En dansk besättningsman som hette Rasmussen beskrevs 

som en riktig karl som dessutom gjorde sin befälhavare stolt över hans trogna tjänst.108 Samma 

sak gäller hur de beskrev H.M. Stanley. Ett svenskt ångbåtsbefäl beskrev att den store 

Afrikaforskaren Stanley delade ut order till höger och vänster109 och såg till att arbetet med nya 

stationer i Kongo gick till på rätt sätt och att det utfördes tillräckligt fort. Stanley och andra 

europeiska tjänstemän beskrevs också ha gott omdöme och därför delade in stammar i olika 
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läger för att förhindra konflikter mellan de afrikanska grupperna som de inte ansåg kunna leva 

i fred med varandra.110 Svenska manliga sjömän och ångbåtsbefäl beskrev mötet med belgare 

och fransmän i Kongostaten. De beskrev dem som skickliga köpmän och sakkunniga. En 

fransman vid namn Protch beskrevs också som mycket artig trots att han levt i Kongo i åtta 

år.111 Svenska officerare skrev att araberna tidigare varit herrar i Kongo och att de tog 

afrikanernas kvinnor och barn som slavar. De hävdade också att de inte hade någon 

barmhärtighet och plundrade och ödelade landet genom att bränna alla byar. De menade att 

detta inte förekom sedan området kommit under europeisk kontroll och att den vite aldrig 

bränner byar samt betalar afrikanerna om de ger dem bananer och höns.112 

 

Emellanåt höll europeiska tjänstemän i Kongostaten sammankomster och middagar 

tillsammans. Svenska ångbåtsbefäl medverkade och beskrev andra européer som de mötte. En 

överste i Kongostatens armé höll tal där han hedrade Kongos beskyddare Kung Leopold och en 

major hyllade i ett tal all europeisk närvaro i Kongo. De beskrev också att de ansåg att 

människor från Europa i Kongo var civilisationens pionjärer och att de hoppades att kommande 

generationer skulle kunna dra nytta av deras ansträngningar.113 Under 1890-talet beskrevs de 

europeiska soldaterna i Kongostaten som tappra och modiga. En engelsk kommendant vid namn 

Henry beskrevs som ett gott befäl med väl förtrogen kunskap om Afrika, djupt begåvad och 

orubbligt modig.114 Vid vissa tillfällen spelade européerna musik för andra soldater och för 

afrikanerna i området. En svensk kapten beskrev hur han och två andra européer spelade 

elfenbenstrumpet, trumma och triangel. Han skrev att de alla var mycket musikaliska och att 

deras folkkonsert var en verklig högtidsstund av musikalisk njutning för de svarta åhörarna.115 

De svenska soldaterna, officerarna och tjänstemännen i Kongostaten försvarade deras 

verksamhet gentemot de anklagelser om missförhållanden som de europeiska tidningarna skrev 

om. De menade att det vid vissa tillfällen krävdes handgripligheter för att få bukt med 

upprorsmakare men att de vita i Kongostaten aldrig begick grymheter mot de svarta och att 

pressen, särskilt den engelska, skrev osanningar.116 
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De svenska officerarna beskrev hur de levde gott med varandra på stationer och hade mycket 

nära vänskapsförhållanden med varandra.117 De beskrev att den afrikanska befolkningen 

missförstått de vita och trodde att de var plågoandar bara för att tidigare folk som vistats i 

området varit det. Därför dröjde det lång tid och tog många dödsoffer innan Kongostaten med 

belgarna i spetsen övertygat den ovetande svarta befolkningen om att de var deras vänner.118 

Svenska missionärers beskrivningar av européer  
I missionstidningen Missionsförbundet presenterades en skildring utan avsändare från 1889. 

Där stod bland annat om kvinnans roll i missionsarbetet: 

”Redan i de apostoliska församlingarna, kvinnan haft sin stora betydelse för missionsarbetet, en 

sanning som bekräftades senare tiders missionserfarenhet, då många gånger den kristna kvinnan 

är den enda som kan nå den hedniska kvinnan med evangelium. Sedan de utgående 

missionskvinnorna besvarat frågan, om de var redo att offra sig för att tjäna Herren, särskilt bland 

Kongos kvinnor, framträdde en del av styrelsen och lade händerna på dem.”119 

 
Missionären Lars Hammarstedt avled efter en kort tids vistelse i Kongo. Detta ansågs underligt 

då hans friska kropp vore väl lämpad för att uthärda Afrikas klimat.120 Manliga missionärer 

beskrev andra missionsmän som bröder, de resonerade även kring kvinnors roll i 

missionssaken: 

”Jag vill på det hjärtligaste tacka för de hälsningar pastorn sände mig i det brev, broder Westlind 

erhöll med senaste post. Även fick jag av detta brevet veta, att svenska missionsförbundet beslutat 

att utsända min trolovade nästa vår. Häröver är jag mycket glad, och jag vill uttrycka min 

tacksamhet därför. Här är nog mycket att göra även för kvinnor, och det är min bön till Gud, att 

min trolovade skall bli till mycken välsignelse för folket här.”121 

Missionskvinnor ansåg att manliga missionärer var deras bröder, de skrev i brev till 

missionsföreståndare Jacob Ekman att de som syskon var förbundna genom Jesus.122 Manliga 

missionärer firade jul i Kongostaten på 1880-talet, de berättade hur afrikanska fetischpräster 

gav avgudabilder till dem på juldagen, en missionär vid namn Westlind berättade även att det 

afrikanska folket vanligtvis besökte dem på deras religiösa sammankomster.123 
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Missionskvinnorna som avled ansågs ha varit guds tjänare och utfört herrens arbete.124 

Missionären Johan Walldén beskrev den avlidna Mina Swensson som en syster i herrens namn 

som dog för Kongo och för sin konung Jesus Kristus, han hävdade även att hon var älskad och 

högt aktad av alla människor i området.125 I det svenska Missionsförbundets tidning 

Missionsförbundet skrev missionsföreståndare Ekman minnesord rörande Mina den 1 juni 

1890. Han skrev där att Mina Swensson var en trogen missionssyster och att hon hjälpt till att 

börja arbetet för att få Kongos kvinnor och barn att nå frälsning.126 I det svenska 

Missionsförbundets årsberättelse för 1889–1890 skrevs några rader om Mina. Där fanns att läsa:  

”Mina Svensson har varit sysselsatt med skolarbete vid Mukimbungu ända till dess fru Westlind 

utkom, då hon jämte Augusta Waxgren förflyttades till Kibunzi. Synnerligen glädjande är att Mina 

Svensson under sin livstid kunnat börja en skola för flickor, ja till och med för äldre kvinnor. Vår 

kära syster har fått börja ett banbrytande arbete bland kvinnorna vid Kibunzi, av vilka hon samlat 

några för att lära dem läsa. Detta skall nog icke vara fåfängt.”127 

Svenska missionskvinnors beskrivningar av européer  
De svenska missionskvinnorna beskrev andra européer som jämbördiga och oftast utifrån hur 

de bemöttes. En missionskvinna skrev exempelvis hur missionskvinnorna mottogs hjärtligt av 

den danske missionären Fredrikssen och hans norska hustru samt en fru Clarke.128 De beskrev 

andra missionskvinnor som familjemedlemmar och de beskrev ofta andra missionskvinnor som 

älskade systrar. 129 Många kongoresenärer avled till följd av feber eller tropiska sjukdomar. 

Missionskvinnan Anna Andersson avled 1889 och 2 februari skrev Mina Swensson ett brev om 

Anna Anderssons bortgång till missionsföreståndare Ekman. Där skrev hon bland annat att 

Annas missionsarbete hade haft en positiv inverkan på Kongos befolkning och att Anna 

uttryckt: 

”Må Kongos kvinnor vinnas åt Kristus”, sade min döende syster en gång och jag vet att ni alla, 

kära i Kristus, med oss bedja och längta härefter.”130 
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Även missionskvinnan Mina Swensson avled, om hennes bortgång skrevs att hennes arbete för 

Kongos folk var väl genomfört. Hennes nära och kära bads även att be för henne och hennes 

arbete som var riktad mot afrikaner i behov av frälsning.131 

Svenska officerare berättade om möten med officerare från andra europeiska länder. En belgisk 

officer hävdades vara en berömd person och en av Kongostatens verkliga pionjärer, belgaren 

hette Coquilath och hade sin fru med sig som var en av få europeiska damer i Kongo.132 Även 

belgiska soldater beskrevs, en belgare vid namn van Deuren ansågs vara en äldre, mycket 

sympatisk och trevlig reskamrat. Belgaren hade varit anställd vid järnvägsbyggnationen i 

Kongo och han menade att de afrikanska arbetarna fick god kost, logi och var befriade från hårt 

arbete. 133 Officerare berättade om svenska missionärers beskrivningar om missförhållanden för 

afrikanska järnvägsarbetare. De hävdade att missionärernas rapporter om missförhållanden 

grundar sig på hörsägner och inte gjorda iakttagelser.134 

Officerare som var anställda av Kongostaten hade ibland sina fruar med. Kongostaten 

uppmuntrade officiellt tjänstemän att medföra sina fruar till Kongo genom diverse ekonomiska 

fördelar. Svenska officerare ansåg dock att de europeiska damerna gjorde bäst i att stanna 

hemma på grund av de sanitära förhållanden som rådde och att klimatet troligtvis var mer 

problematiskt för kvinnor, såväl fysiskt som psykiskt.135 

Kongostatens svenska tjänstemän ansåg att de själva var tungt arbetsbelastade och att de 

rapporter som fanns om grymheter som begåtts av dem enbart var osanningar. Det fanns 

rapporter och skildringar som hävdade att afrikaner blev lemlästade om de inte mötte kravet för 

gummileveranser, detta ansåg de vara osannolikt och att om människor i Europa trodde på detta 

hade de helt missuppfattad verksamheten.136 Vissa rapporter och skildringar om 

missförhållanden kom från europeiska missionärer. Officerare i Kongostatens armé menade att 

dessa missionärer var ansvariga för falsk rapportering och att dessa människor saknade 

tillförlitlighet.137 En europeisk underofficer hävdades ha blivit felaktigt anklagad för att ha dödat 

en afrikan. Missionären som anklagade underofficeren menade att han hade flått den avlidne 

afrikanen för att göra en trumma av hans hud, detta ansåg emellertid officerare i armén vara 
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osannolikt att det inte kan ha skett och att missionären var en lögnare. 138 En annan underofficer 

var anklagad av en annan missionär för att ha tvingat hövdingen Kandukana att klä av sig naken 

och nära piskat ihjäl denne. En svensk officer som haft befäl över nämnda underofficer menade 

att han kunde gå i god för underofficeren som var en god man och inte kunde utföra något 

sådant.139 

Svenska officerare menade att missionärer som anklagade Kongostatens tjänstemän för 

missdåd var okunniga och att det är osannolikt att dessa missionärer kan ha levt i Kongo särskilt 

länge. De menade också att missionärer som hävdade detta var okunniga om afrikanernas 

karaktärsdrag eftersom att de trodde på allt det afrikanerna berättade.140 Svenska officerare 

resonerade kring hur den europeiska verksamheten hade påverkat Kongo. De menade att 

arabiska slavhandlare styrt innan och utövat ett skräckvälde utan motstycke. De hävdade att de 

lemlästade, piskade och kedjade fast afrikanerna och slängde småbarn till krokodilerna. Detta 

hade de europeiska Kongopionjärerna, med belgarna i spetsen, satt stopp för och de förtjänade 

för detta ovansklig ära eftersom att sådan skamlig verksamhet ej längre bedrevs.141 

Delanalys  
Det framgår att europeiska kvinnor inte ansågs lämpliga att verka i Kongo på grund av klimatet 

av icke-missionerande kongoresenärer, de tenderar dessutom att inte se området som en plats 

för kvinnor överhuvudtaget även om de kan berömmas för sitt mod och sin äktenskapliga plikt 

att följa sina män. De europeiska kvinnornas värde ansågs alltså ligga i hur vida de agerade 

gentemot sin man.  Europeiska män beskrevs genomgående av svenska kongoresenärer utifrån 

sin kompetens och sin yrkesverksamhet, det återfinns en tendens i de beskrivningar som gjorts 

att andra nordeuropéer, skandinaver och svenskar ansågs särskilt dugliga. Maktfördelningen 

utifrån kön märks tydligt av genom beskrivningarna då männen var de som styrde verksamheten 

som pågick, detta gällde för missionärer liksom för tjänstemän, soldater och sjömän. Det är 

männen som beskrevs vara ytterst ansvariga och pådrivande i verksamheten. Med andra ord var 

kön en avgörande faktor för maktfördelningen i Kongostaten.  

Europeiska kvinnor beskrevs mot bakgrund av deras män och det var deras agerande gentemot 

dem som avgjorde hur de beskrevs. Ofta beskrevs personerna på sätt som rättfärdigade 

verksamheten. Soldater och tjänstemän beskrevs exempelvis som dugliga och rättfärdigade 
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140 Ibid., 66.  
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samtidigt som missionärer beskrevs sprida ljuset till de icke upplysta. Något som skiljer 

missionärerna åt är att de beskrev varandra som en stor familj underställd endast gud. 

Missionärernas uppgift ansågs även vara att hjälpa Kongos befolkning att nå frälsningen vilket 

missionsmännen ansvarade för, sedan fick missionskvinnor rikta sitt arbete mot kvinnor och 

barn vilket de beskrevs vara väl lämpade för. Missionärerna själva beskrevs av Kongostatens 

tjänstemän och soldater som otillförlitliga och okunniga om Afrika. Detta kan tydligt kopplas 

till den kritik som de beskrevs ha framfört mot behandlingen av afrikaner i området. På grund 

av detta ansåg tjänstemän och soldater att de flesta missionärerna saknade trovärdighet och även 

deras missionsverksamhet kritiserades då den ansågs lönlös.  

Kongostatens tjänstemän och soldater beskrevs av likasinnade som upprätthållare av ordning 

och reda, detta ansågs vara ett mycket svårt arbete och de ansåg att de var mycket dugliga och 

viljestarka som uthärdade sådant arbete. Det framgår också att de ansåg sig vara afrikanernas 

vänner som skulle hjälpa dem att nå samförstånd. Kongostatens europeiska män beskrevs av 

dem som pionjärer i verksamheten och de eventuella missförhållanden som återfunnits berodde 

inte på dem utan på andra grupper i området. Även i dessa beskrivningar återfinns en 

maktfördelning, de européer som verkade i Kongostaten var med varandra kamrater och 

jämbördiga. De ansåg sig även ha satt stopp för många hemskheter som kannibalism och 

missförhållanden som återfanns innan de kom till området. De stod inte heller ansvariga 

gentemot någon annan grupp utan kunde utan rättfärdigade sin verksamhet genom att påtala 

den svåra uppgift de antagit sig. De europeiska kvinnorna som vistades i området tenderade att 

beskrivas med liknande karaktärsdrag och som ett kollektiv. Kongo ansågs inte vara lämpligt 

för kvinnor från Europa. Detta medan europeiska män beskrevs individuellt med 

individspecifika egenskaper och mot bakgrund av deras verksamhet. Detta anses också påvisa 

den maktfördelning utifrån kön som återfanns, som gällde den europeiska befolkningen i 

området.    

9. Analys/Slutdiskussion  
• Hur beskriver svenska manliga respektive kvinnliga kongoresenärer den afrikanska 

befolkningen? 

Svenska manliga kongoresenärer beskrev den manliga afrikanska befolkningen som ett 

kollektiv i behov av hjälp att nå civilisering, de beskrevs sällan som individer utan istället ett 

kollektiv med gruppgemensamma egenskaper beroende på vilken relation de hade till 

Kongostaten. Afrikanska kvinnor beskrevs som en grupp förtryckta av afrikanska män och 

fåfänga samtidigt beskrevs de vara goda mödrar och tungt arbetsbelastade. Svenska kvinnliga 



Kongoresenärer beskrev sällan afrikanska män men när de nämns beskrevs de som en grupp av 

hjälpare och bärare. De afrikanska kvinnorna beskrevs istället som en grupp som de riktade sin 

yrkesverksamhet mot. De beskrevs som längtande och i behov av hjälp.   

 

• Hur beskriver svenska manliga respektive kvinnliga kongoresenärer européer i 

Kongo? 

Svenska manliga kongoresenärer beskrev andra europeiska män individuellt utifrån deras 

prestationer och med tydliga individspecifika egenskaper. Generellt ansågs de vara Kongos 

pionjärer. De beskrev dock europeiska kvinnor i området som innehavare av 

könsgemensamma egenskaper och med mindre individuella karaktärsdrag. Europeiska 

kvinnor beskrevs också som hustrur och utsatta i Kongos klimat. Missionskvinnorna beskrevs 

som dugliga i sitt arbete i Kongo. Svenska kvinnliga kongoresenärer beskrev sällan europiska 

män men de beskrevs som de svenska kvinnornas bröder. De kvinnliga kongoresenärerna 

beskrev andra europeiska kvinnor som systrar med tydliga individspecifika egenskaper mot 

bakgrund av deras verksamhet i området. 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan dessa skildringar? 

Likheterna som finns är att svenska manliga kongoresenärer beskrev afrikanska och europeiska 

kvinnor som kollektiv med gruppgemensamma egenskaper. De beskrevs också som tillhörande 

männen, oavsett om det är afrikanska eller europeiska män. Både svenska män och kvinnor 

beskrev afrikanerna som behövande och längtande efter att bli upplysta. Den mest påtagliga 

skillnaden var att svenska kvinnliga kongoresenärer beskrev afrikanska kvinnor mycket mer 

utförligt och på ett jämbördigt sätt. De svenska kvinnorna beskrev också sällan afrikanska eller 

svenska män utan deras beskrivningar var främst av kvinnor, medan svenska manliga 

kongoresenärer sällan beskrev afrikanska kvinnor. 

9.1 Analys 
Det framgår att maktrelationerna som beskrevs i Kongostaten var beroende av personernas 

könstillhörighet. Detta manifesteras i de beskrivningar som görs där männen nämnde kvinnor 

som ägodelar medan män är subjektiva med tillhörigheter varav kvinnor var en. En 

särartsuppdelning återfinns i beskrivningarna då vissa yrkesuppdrag var förbehållna kvinnor 

och vissa var förbehållna män. Denna uppdelning fanns inte på samma sätt bland icke-

missionerande svenskar i Kongo då de, uteslutande män, beskrev Kongo som ett område som 

inte var anpassat för europeiska kvinnor på grund av klimatet och de konflikter som rådde. 

Detta antas bero på deras verksamhet i området. Tjänstemän och soldater som var anställda av 



Kongostaten hade som åtaganden att få grupper i området att underkasta sig och bidra till att 

göra Kongo till en producent av råvaror. Detta innebar att det inte återfanns något intresse att 

tillföra europeiska kvinnor till området eftersom soldatyrket och tjänstemannabefattning var 

förbehållet män.  

 

Det var annorlunda för missionärer som befann sig i Kongo då de riktade missionsarbetet mot 

afrikanska män, kvinnor och barn. På grund av tidigare nämnda uppdelning gjorde detta att det 

fanns en efterfrågan på missionskvinnor. Detta innebar rent konkret att kvinnorna riktade sitt 

missionsarbete mot kvinnor och barn medan männen hade ett övergripande ansvar för 

missionssaken och missionsarbetet mot afrikanska män. Verksamheten anses påvisa en 

hierarkisk struktur där män och kvinnor hade olika uppgifter och män det yttersta ansvaret, 

samtidigt som ett maktförhållande fanns mellan missionärerna och afrikanerna. Detta märks 

genom hur missionärerna beskrev att det var synd om afrikanerna och att de längtade efter 

upplysning. Det anses alltså vara att missionärerna ansåg att det var deras uppgift att lära de 

ovetande afrikanerna om Gud vilket indikerar en maktstruktur som inte bara var beroende på 

kön. Istället handlade maktstrukturen om identitet, och då identiteten afrikan eller europé. 

Denna struktur märks tydligt i beskrivningarna som gjordes av svenska kongoresenärer då de 

omgående berättade hur afrikanerna var en grupp med ytterst få individspecifika karaktärsdrag. 

Istället beskrevs afrikanerna som en grupp där vissa egenskaper var gemensamma för alla 

individer. Någon liknande beskrivning återfinns där svenska manliga kongoresenärer berättade 

om europeiska kvinnor. De benämndes också med mycket liten individspecifik variation utan 

en kvinna ansågs vara en kvinna med egenskaper som var gemensamma med andra kvinnor. 

Det märks således en liknande maktstruktur även mellan män och kvinnor.  

 

Ett maktförhållande mellan olika parter framgår emellertid inte när svenska manliga 

kongoresenärer beskrev andra europeiska män i området. Där återfinns istället en mycket 

individspecifik identitetsbeskrivning som inte sällan är mycket positiv. Det som avviker är de 

synpunkter som finns på manliga missionärer som skildrat missförhållanden i Kongostaten. 

Dessa beskrevs som icke-trovärdiga och okunniga, dock som egenskaper som enbart dessa 

missionärer har, det är ingenting som beskrevs som specifikt för alla missionärer, män, européer 

eller alla svenskar. Även de positiva åsikterna om andra europeiska män beskrevs som 

individspecifika, alla europeiska män var inte goda kamrater eller dugliga utan enbart de som 

vistades i området och ansågs vara Kongos pionjärer. Den identitetsbaserade maktstrukturen 

upptäckes således tydligt och beskrivningarna exkluderar hur mångfacetterade afrikaner och 



kvinnor är då de ofta enbart tillskrevs en identitet. Det framgår att identitetsbeskrivningarna har 

formats av de politiska, ekonomiska och kulturella företeelser som förekom i Kongostaten och 

att denna identitetsförenkling, av Amartya Sen kallat en solitär illusion, har använts för att 

legitimera egen verksamhet.  

9.2 Slutdiskussion 
Det som fungerat väl i undersökningen är primärt att det fanns mycket material att tillgå och 

att detta har varit lättillgängligt. Den stora mängden material som funnits att tillgå har varit 

påtagligt även om den har haft den inverkan på undersökningen att ett urval har varit 

nödvändigt. Att göra ett urval av materialet har gjort det möjligt att göra ett förtydligande av 

formuleringen av syfte och frågeställningar, den stora tillgången på material har varit 

tillfredställande. Utformandet av den teoretiska ansatsen har även fungerat mycket väl vilket 

varit betydande då den möjliggjort en vinkel i undersökningen som har gjort att den kunnat 

tillföra något till den tidigare forskningen. Undersökningen har även fungerat på så sätt att den 

bidragit till ytterligare kunskaper om svenskar under den europeiska imperialismen, i 

synnerhet i Kongo, och den har även synliggjort hur synen på genus beskrevs under tiden för 

undersökningsperioden. Även den svenska missionsrörelsens historia och verksamhet i Kongo 

har tillgivits ytterligare kunskaper på grund av undersökningens genomförande.  

 

Det som fungerat mindre väl var att läsa materialet utifrån den teoretiska ansatsen. Med detta 

menas att Kongostatens tjänstemän, soldater och missionärer i området oftast beskrev 

befolkningen i Kongo på ett sätt där det inte alltid framgår vilken ålder eller kön de har. De 

skrev bland annat att Kongos barn längtade efter ordning, stabilitet och frälsning vilket i 

modernt språkbruk antyder att det är personer under arton år som nämns. Dock framgår det av 

vidare läsning att det är vuxna som benämns som Kongos barn på grund av den syn på 

afrikaner som var dominerande under tiden för undersökningen. Detta har konkret inneburit 

att materialet ibland har fått läsas flertalet gånger för att förstås i sitt sammanhang.  

Många element i undersökningen kunde gjorts på annorlunda sätt. Källmaterialet kunde 

utgjorts av bara missionärer eller enbart av tjänstemän och soldater. Även en annan tidsperiod 

kunde varit föremål för undersökningen eller eventuellt en längre tidsperiod för att på så vis 

kunna se kontinuitet och förändring på beskrivningar av genus och identitet över tid. Även två 

eller fler tidsperioder kunde varit föremål för nedslag i undersökningen. Det skulle kunna 

varit nedslag i Kongostaten, belgiska Kongo samt tiden efter Kongos självständighet. 



Det som framkommit i undersökningen kan fördelaktigt användas i framtida forskning. Det 

som framkommit i undersökningen skulle kunna jämföras med material från samma 

tidsperiod från andra platser i världen. Även komparationer skulle kunna göras med andra 

grupper av människor från andra platser under samma tidsperiod för att på så vis synliggöra 

en bredare beskrivning av genus och identitet. Även komparationer skulle kunna göras mellan 

missionärerna i undersökningens beskrivningar och andra missionärer från andra platser i 

världen för att på så vis se om beskrivningarna av människor skiljer sig åt beroende på var i 

världen beskrivningarna gjordes.  
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