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Abstract 
 

The aim of this paper is to map and analyze what role Swede's played in King Leopold II's 

colony in the former Congo Free State. Letters and messages that arrived at the Congo 

Consulate in Sweden between 1895 and 1906 have been used as the paper's primary sources. 

Application letters from 32 different Swedes, seeking to join the Congo Free State Army, to 

the General Consul of the Congo Consulate, Hans Hugold von Schwerin, have been used as 

primary sources, and constitute the basis of the paper's analysis. The letters arrived at the 

Congo Consulate in Sweden between 1895 and 1906.  

 

The applicants were all men of different social classes, and were between the ages of 20 and 

30 years old. Their chief reasons for applying were primarily for own financial gain or 

because they did not get a chance to serve in the Swedish army. The Swedes who went on to 

serve in the Congo Free State Army were mostly members of the Swedish upper class and 

already trained military officers.  

 

By analyzing the data using theories of imperialism, this paper concludes that Sweden did in 

fact play part in, and contributed to, the development of imperialism in large, and the 

imperialism that developed in the Congo Free State in the late 1800's. 
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1. Inledning och syfte 

 

”Häromdagen tog jag ombord en karl som hängde sig innan han kom fram. Han var svensk han 

också”. ”Hängde sig? Varför i all världen då?” frågade jag bestört. Han fortsatte hålla noggrann 

utkik. ”Vem vet? Solen kanske tog knäcken på honom. Eller själva landet”  

    - Joseph Conrad ur Mörkrets hjärta  

 

En sommardag på Södermanlands regemente 1893 fick den 26-åriga underlöjtnanten Axel 

Svinhufvud syn på en notis i en tidning. Notisen handlade om att Kongostatens konsul i 

Sverige, friherre Hans Hugold von Schwerin, hade fått i uppdrag att anställa svenska 

officerare för treårig tjänstgöring i Kongostatens kolonialarmé Force Publique. Svinhufvud 

hade länge längtat efter en utlandstjänst och valde att skriva till von Schwerin för att få mer 

information. Då svaren från konsulen var tillfredsställande berättade Svinhufvud om planerna 

för sina föräldrar som ogillade idén men som ändå inte satte sig emot sin sons vilja. Nästa 

person att prata med var regementschefen överste Thulstup. Han varnade Svinhufvud för 

klimatet i Kongo men framhävde även fördelen med att kunna se sig om i världen när 

möjlighet fanns – framför allt när det kunde kombineras med en militärtjänst. Thulsturp 

erbjöd Svinhufvud tre års tjänstledighet från regementet, varav det första med bibehållen lön. 

Svinhufvud tog sedan beslutet att skicka en ansökan till von Schwerin och efter en tid fick han 

svar om att han skulle infinna sig i Bryssel i mitten av september för att förbereda sig inför 

resan till Kongostaten. Utresan från hamnen i Antwepen mot Kongostaten skedde den 6:e 

oktober 1893.
1
   

 

Axel Svinhufvud var långt ifrån ensam om att som svensk söka sig till Kongostaten och därför 

är det ingen tillfällighet att det figurerar ett antal svenskar i Joseph Conrads roman Mörkrets 

hjärta från 1902. Att svenskarna hängde sig hörde dock ej till vanligheterna – desto vanligare 

var det att de drabbades av tropiska sjukdomar som antingen fick dem att tvingas resa hem 

eller, än värre, tog deras liv. Ungefär var femte svensk som reste till Kongostaten gick döden 

till mötes i landet.
2
 Joseph Conrad arbetade själv som kapten på en ångbåt på Kongofloden 

under en tid på 1890-talet, vilket inspirerade honom till att skriva Mörkrets hjärta i vilken 

terrorn personifieras av kommendanten Mr. Kurtz.  

                                                           
1
 Svinhufvud, Axel, I Kongostatens tjänst, Lindfors, Stockholm, 1942 

2
 Tell, Per Erik, Detta fredliga uppdrag: om 522 svenskar i terrorns Kongo, 1. utg., hström – Text & kultur, 

Umeå, 2005 s. 105 
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Landet som Axel Svinhufvud hade fått anställning i, Kongostaten, var ett märkligt styrt land. 

Genom lobbyverksamhet och förvirrande ridåer av olika filantropiska sällskap och föreningar 

hade landet 1885 blivit den belgiska kungen Leopold II:s egna privata koloni. Landet har dock 

gått till historien av en klart mörkare anledning än det ovanliga styrelseskicket. Strax efter 

landets bildande sattes den inhemska befolkningen i tvångsarbete för att samla elfenben och 

naturgummi för kung Leopolds och interna bolags ekonomiska vinning. Under de 

slavliknande förhållandena som rådde beräknas befolkningen ha halverats mellan åren 1880 

och 1920.
3
  

 

Sverige ses ofta som ett land som inte varit inblandat i exploatering av kolonier och alla dess 

mörka konsekvenser för ursprungsbefolkningar. Trots att Sverige som nation inte ägt några 

kolonier efter försäljningen Saint-Barthélemy 1878 har ändå svenskar aktivt medverkat i 

andra länders kolonisationsarbete. Syftet med denna uppsats är att undersöka svenskars 

medverkan i Leopold II:s kolonialprojekt i Kongostaten. Tanken är att denna undersökning 

skulle kunna bli ett första steg i forskningen om svenskars roll i Kongostatens tjänst. 

 

2. Bakgrund och forskningsläge 

2.1 Kongostaten 

Den första kända europé som nådde Kongoflodens mynning var portugisen Diogo Câo år 

1482. Under de nästföljande tio åren efter ”upptäckten” utförde portugiserna ett antal 

expeditioner uppför Kongofloden och nådde som längst Malebodammen (där Demokratiska 

republiken Kongos huvudstad Kinshasa idag ligger). Under de följande seklen förblev landet 

bortom Malebodammen ett outforskat område på européernas kartor. Istället för att utforska 

Afrikas inland anlades stationer utmed kusten för att bedriva transatlantisk slavhandel. Under 

början av 1800-talet blev slaveriet moraliskt allt mer ifrågasatt samtidigt som det inbringade 

allt mindre inkomster och 1807 förbjöd Storbritannien slavhandeln inom det brittiska 

imperiet. Förbudet hade till en början liten inverkan och den transatlantiska slavhandeln 

fortsatte, dock i mindre skala, ända fram till 1860-talet.
4
   

                                                           
3
 Hochschild, Adam, Kung Leopolds vålnad: om girighet, terror och hjältemod i det koloniala Afrika, Ordfront, 

Stockholm, 2000. s. 302 
4
 Wesseling, Hendrik Lodewijk, Söndra och härska: uppdelningen av Afrika 1880-1914, Historiska media, 

Lund, 2012. s. 87 
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Den walesiskfödde upptäcktsresande John Rowlands, senare mer känd som Henry Morton 

Stanley, gjorde sig berömd i Europa genom att 1871 ha hittat missionären David Livingstone i 

Afrikas inre. Stanleys karriär fick efter detta ett uppsving och 1873 började han en drygt tusen 

dagar lång kust-till-kustvandring genom Afrika för att utforska sjöar, floder och 

väderförhållanden. Rapporter om expeditionen nådde Europa och USA genom Stanleys 

uppdragsgivare New York Herald och The Daily Telegrah som publicerade artiklar om 

Stanleys vandring. Väl hemma skrev Stanley själv flera böcker om sina expeditioner vilka 

gjorde honom än mer berömd.
5
 

 

Samtidigt som Stanley utforskade Afrikas inre drömde den belgiske kungen Leopold II om att 

sätta belgisk flagg på en koloni. I mitten av 1870-talet fanns det inte längre något land att göra 

anspråk på i varken Amerika eller i Asien och i och med att, som Leopold själv skrev, ”varken 

spanjorerna, portugiserna eller holländarna är beredda att sälja”
6
 återstod endast Afrika, vars 

landyta fortfarande 1875 till 80 procent lydde under inhemska härskare. Den belgiska 

regeringen var inte intresserad av att Belgien skulle bli en kolonialmakt men Leopold gav 

ändå inte upp hoppet om en koloni. Hans första steg blev att utmåla sig som en filantrop som 

ville få ett slut på den ännu förekommande arabiska slavhandeln i Afrika och samtidigt främja 

vetenskap och forskning på kontinenten. I september 1876 anordnade Leopold en geografisk 

konferens i Bryssel för upptäcktsresande och geografer som ledde till bildandet av 

Internationella Afrikasällskapet med Leopold som ordförande. Gömd bakom det allt mer 

borttynande Internationella Afrikasällskapet anställde Leopold år 1878 Stanley för att under 

en femårsperiod upprätta en bas vid Kongoflodens utlopp och även anlägga en väg in i 

landet.
7
 

 

I början av 1880-talet hade den franska regeringen, genom upptäcktsresaren Pierre Savorgnan 

de Brazza, börjat teckna fördrag med hövdingar norr om Kongofloden. Dessa avtal, som 

hövdingarna blev tillsagda att sätta ett kryss på längst ner på dokumentet, gav Frankrike rätt 

till hövdingens landområden till priset av exempelvis ett stycke tyg i månaden. När Leopold 

fick vetskap om de Brazzas och Frankrikes metod skickade han förtyckta formulär till Stanley 

för att även han skulle skriva fördrag med hövdingar. Vid det laget hade Leopold skapat en ny 

                                                           
5
 Hochschild s. 41ff 

6
 Wesseling s. 94 

7
 Hochschild s. 57 
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förening, Internationella Kongosällskapet, som var en politisk förening som Leopold ensam 

stod bakom. Alla fördrag som hövdingarna skrev under band hövdingarnas landsmassor till 

Leopold och hans privatägda Internationella Kongosällskap.
8
 

 

I mitten av 1880-talet hade kapplöpningen om Afrika börjat ta fart i Europa och Leopold 

insåg att han hade liten chans att få sin enmanskoloni erkänd av de konkurrerande europeiska 

staterna. Istället vände han sig till USA och efter en tid av lobbyverksamhet erkände USA:s 

regering, som första stat, Leopolds anspråk på Kongokolonin den 22 april 1884. Några 

månader senare erkände även Tyskland, genom rikskansler Otto von Bismarck, den nya 

Kongostaten mot garantier om att Kongokolonin skulle vara ett frihandelsområde.
9
  

 

Bismarck, som även han blivit intresserad av kapplöpningen om Afrika, bjöd in till 

diplomatisk konferens om Afrikas uppdelning som inleddes i november 1884 – den så kallade 

Berlinkonferensen. Under konferensen diskuterades principer för att göra anspråk på 

territorier längs Afrikas kust. Ingen egentlig uppdelning av Afrika skedde under konferensen, 

men vissa motsättningar löstes, bland annat fick alla tre konkurrenterna Frankrike, Portugal 

och Internationella Kongosällskapet territorier vid Kongoflodens mynning.
10

 I slutet av 

konferensen, som varade till februari 1885, erkände även konkurrenterna Frankrike och 

Portugal Leopolds anspråk på Kongo efter att området under konferensen bestämts vara ett 

frihandelsområde.
11

  

 

Det officiella erkännandet av Kongokolonin hade gällt det filantropiska Internationella 

Afrikasällskapet eller det Internationella Kongosällskapet - två sällskap som lätt blandades 

ihop och som båda styrdes av Leopold. Den 29 maj 1885 döpte Leopold sitt nya land till État 

Indépendant du Congo – Kongofristaten.
12

 Det filantropiska ordet ”sällskap” som varit del av 

de tidigare namnen var borta och kvar var Leopolds alldeles egna koloni som till ytan var 76 

gånger större än Belgien - landet som han var kung i.
13

 

 

Strax efter Kongostatens bildande började posteringar befästas och vägar och senare järnväg 

började anläggas. I slutet av 1880-talet var det dock fortfarande få vita som arbetade i 

                                                           
8
 Wesseling s. 111 

9
 Hochschild s. 98ff 

10
 Hochschild s. 113 

11
 Wessling s. 134 

12
 I fortsättningen i uppsatsen skrivs den kortare varianten av statens namn - Kongostaten 

13
 Hochschild s. 114-115 
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Kongostaten.
14

 Leopold märkte tidigt att utgifterna på kolonin inte täcktes av kolonins 

inkomster (som till en början främst bestod av elfenbensförsäljning) och därför fick han ägna 

mycket tid under Kongostatens första år åt att hitta finansiering. Med argument om att arbetet 

med att få bort den inhemska slavhandeln i Afrika krävde infrastruktur och befästningar 

tillerkändes han, under en konferens om slaveri,
15

 rätten att finansiera sådana genom att införa 

importtullar – det frihandelsavtal som blev resultatet av Berlinkonferensen var därmed satt ur 

spel. Leopold lyckades även övertala det belgiska parlamentet att räntefritt låna ut en stor 

summa pengar i utbyte mot att Kongostaten testamenterades till den belgiska staten. Åter igen 

hade Leopold tagit fördel av sin filantropiska täckmantel och denna gång lyckats finansiera 

sin koloni.
16

 

 

1888 bildade Leopold kolonialarmén Force Publique. Ända sedan Stanleys 

Leopoldfinansierade expeditioner hade inhemska afrikanska soldater anställts för beskydd i 

Kongostaten. I och med Force Publiques bildande sammanfördes dessa soldater i en enhetlig 

armé. Armén växte snabbt och delades upp i olika garnisoner, där en eller ett flertal vita 

officerare hade befäl över flera dussin svarta soldater. Då Belgien inte hade den demografiska 

grund som krävdes för att upprätthålla en stor koloni fanns det möjligheter för personer från 

andra europeiska länder att göra karriär i Kongostatens kolonialarmé. Officerarna kom i 

huvudsak ändå från Belgien men en stor del kom även från andra europeiska länder av vilka 

Italien och Sverige var de vanligaste.
17

 Arméns arbetsuppgifter var att slå ner gerillauppror, 

ockupera områden och att agera arbetspolis.
18

 Ett verktyg som kommit att förknippats med 

Force Publique och Kongostaten är den så kallade chicotten – en piska gjord av torkad 

flodhästhud som snurrats till en korkskruvsform. Chicotten kom främst att användas av de 

svarta soldaterna, på order av sina vita officerare, mot den inhemska befolkningen, men även 

soldaterna själva kunde bli dömda till chicotterapp
19

. I en intervju i Norrköpings tidningar 

från 1937 berättar den tidigare löjtnanten i Force Publique J.E Swenson om Chicottens 

fördelar. Han påstod att ”infödingarna voro i regeln hyggliga och trevliga – fast litet barnsliga 

                                                           
14

 Enligt Hochschild (s.119) arbetade år 1889 endast 430 vita européer i Kongostaten. Till dessa räknas soldater, 

affärsmän, missionärer och administratörer. Ungefär hälften var belgare. 
15

 En åtta månader lång stormaktskonferens i Bryssel om slaveri. Läs i Hochschild s. 123 
16

 Hochschild s. 123-125 
17

Enligt Bulletin Officiel de L’etat Indépendant Du Congo, Nr. 6,7,8,9, 1908 var italienarna fler än svenskarna 

fram till 1908 då svenskarna blev fler än italienarna (200 svenskar mot 197 italienare). Detta berodde, enligt 

missionären Arvid Svärd, till stor del på att kritiken mot Kongostaten växt sig stor i Italien medan den 

fortfarande var liten i Sverige (Svärd, Arvid, Vit man i svart land: Kongo-missionär E. V. Sjöblom : konturer av 

en man och en tid, B-M:s bokförl., Stockholm, 1942 s. 51) 
18

 Hochschild s. 162 
19

 Hochschild s. 158 
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– men dock genomgående opålitliga”. Men då de var rädda för ”stryk” menade Swenson att 

det var ”mången gång förunderligt och angenämt att se, vilken karaktärsförbättrande inverkan 

några med van och faderlig hand utdelade spöperioder kunde få”.
20

 

 

Efter att irländaren John Dunlop uppfunnit den uppblåsbara gummislangen började hans 

företag massproducera sådana till cyklar och senare till bilindustrin. Efterfrågan på 

naturgummi, som utvanns från gummirankornas växtsaft, steg, vilket ledde till en gummirush 

som lockade till sig privata europeiska bolag. I Kongostaten växte en stor mängd 

gummirankor, speciellt i regnskogen utmed ekvatorn, och naturgummi blev från tidigt 1890-

tal Kongostatens stora inkomstkälla. I och med att naturgummi växte vilt i Kongostaten 

behövdes inte arbetskraft för att odla upp marker eller för att gödsla. Det som krävdes i stor 

mängd var istället arbetskraft vid insamlandet av naturgummit. Metoden som kom att 

användas innebar att den lokala befolkningen tvingades att samla in ett visst antal kilo gummi 

för att slippa bli straffade. Tvångsarbetet kunde innebära att kvinnor och barn i en by hölls 

som gisslan, medan männen samlade in den kvot som begärdes. Om kvoten inte uppfylldes 

var chicotterapp över ryggen en vanlig straffmetod.
21

  

 

De bolag som verkade i Kongostaten (där Anglo-Belgian Rubber Company var ett av de 

största) hade egna militärer men fick även hjälp av de lokala garnisonerna ur Force Publique. 

De svarta soldaterna blev utrustade med vapen och ammunition där varje avlossat patron 

skulle redovisas antingen genom att lämna tillbaka patronen eller genom att lämna en 

avhuggen högerhand som bevis på att patronen används till att döda. Detta system infördes för 

att soldaterna dels inte skulle slösa patroner på jakt och dels för att de inte skulle kunna spara 

ammunition för framtida myteri. Gummiboomen fick lönsamheten att växa och satte även fart 

på anläggningsarbetet av järnväg. För den inhemska befolkningen innebar tvångsarbetet 

lidande och ett liv under slavliknande förhållanden – just det som Leopold målat upp sig att 

vara en förgrundsfigur att motverka.
22

 

 

I Kongostaten arbetade, vid sidan av militärer, även en stor del missionärer som försökte 

omvända den lokala befolkningen till den kristna läran. En av många svenska missionärer i 

Kongostaten var E. V. Sjöholm. Sjöholm blev en av de första kritikerna av Kongostaten när 

                                                           
20

 En Norrköpingsbo bland kannibaler, Norrköpings tidningar, 1937-04-24 
21

 Hochschild s. 208-224 
22

 Hochschild s. 208-224 
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han 1896 skrev en artikel om sina vittnesmål av gummiterrorn. Vetskapen i Europa om 

förhållandena i Kongostaten var dock liten och först flera år senare började stora klagomål 

riktas mot Leopold och hans koloni. Edmund Dene Morel kom att bli en av de största 

kritikerna mot Kongostaten. Morel arbetade i slutet av 1890-talet åt ett brittiskt företag för att 

övervaka fartyg som åkte från och till Kongostaten och hamnen i Antwerpen. Morel upptäckte 

att stora mängder gummi och elfenben nådde Antwerpens hamn men att värdet av lasterna till 

Kongostaten var mycket mindre och till stor del bestod av varor som inte kunde tänkas 

användas vid handelsutbyte. Han uppmärksammade även att en stor del vapen fraktades till 

Kongostaten och han hade svårt att förstå varför. Morel valde att sluta sin tjänst 1901 och 

började då skriva på heltid för att uppmärksamma förhållandena i Kongostaten. Kritiken mot 

Leopolds koloni växte och 1903 antog det brittiska underhuset en resolution mot Kongostaten 

om ett krav på ett humanare styre över de infödda i Kongo. Året efter bildades Förbundet för 

reform av Kongo som spred information om Kongostaten.
23

 1908 hade kritiken blivit så stor 

att Leopold tvingades avstå sin koloni efter påtryckningar från belgiska politiker. Kongostaten 

övergick, enligt tidigare avtal, till att bli en belgisk koloni och fick namnet Belgiska Kongo.
24

  

 

2.2 Teorier om imperialism 

För förståelse för de bakomliggande orsakerna till Kongostatens bildande och dess 

exploatering av både natur och människor har teorier om imperialism sammanfattats nedan.  

En stor mängd teorier har under det senaste seklet formulerats för att besvara frågor om vad 

imperialism var och är samt för att förklara imperialismens orsaker, drivkrafter och effekter. 

Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, gav år 2002 ut den 

tredje upplagan av boken Teorier om imperialism och globalisering
25

. Denna bok har legat till 

grund för sammanställningen av de olika teorierna. 

 

Den första som lade fram en teori för att förklara imperialismen var den engelska 

nationalekonomen John Atkinson Hobson som 1902 gav ut boken Imperialism: a study. 

Hobson utgick i sitt teoriformulerande från det brittiska imperiets agerande under Boerkriget i 

Sydafrika med start år 1899. Hobson menade att det inte var de brittiska myndigheterna som 

                                                           
23

 Hochschild s. 227-269 
24

 Wesseling s. 146 
25

 Magnusson, Lars, Teorier om imperialism och globalisering, [3., rev. uppl.], Prisma,  

Stockholm, 
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bar ansvaret för Boerkriget, utan att kriget istället utkämpades på uppdrag av ett fåtal 

finanskapitalister som ville exploatera landets gruvor på diamanter och ädelmetaller.   

 

Hobson menade att en aggressiv form av imperialism växte fram i slutet av 1800-talet vilket 

resulterat i att världen delats upp mellan ett fåtal europeiska stormakter. Den nya formen av 

imperialism avvek från den tidigare kolonialismen genom att fokusera mer på ekonomisk 

exploatering än, som tidigare, upprättande och utveckling av demokratiska institutioner i 

kolonierna. Den nya imperialismen var ett resultat av en övermogen kapitalism där ett 

överskottskapital försöktes exporteras. Genom våld skulle ett fåtal européer styra de ”lägre 

raserna”
26

 och skulle tillskansa sig politisk och ekonomisk makt över ursprungsbefolkningar. 

Enligt Hobson tjänade inte nationen som sådan på imperialismen, han menade till exempel att 

den inte ledde till ökad handel, utan det var vissa grupper i samhället som gjorde stora vinster. 

Dessa grupper bestod främst av finansmän, bankirer och industrikapitalister som producerade 

krigsmaterial. Vidare menade Hobson att imperialismen var ett hot mot det imperiebyggande 

landets egna demokrati då de hemkomna soldaterna hade ”tillägnat sig despotiska och 

autokratiska tänkesätt och vanor”.
27

 För koloniernas ursprungsbefolkningar ledde den nya 

imperialismen ofta till tvångsarbete under den hårda exploateringen. 

 

Socialisten Karl Marx dog 1883 och formulerade inte någon teori om imperialismen. Hans 

verk, framför allt Das Kapital, blev ändå en grund för efterföljande marxister och med inslag 

av Hobsons idéer formulerades en rad teorier inom den socialistiska rörelsen före Första 

världskrigets utbrott. Av dessa har Rudolf Hilferdings och Rosa Luxemburgs valts ut av 

Magnusson då dessa fick störst genomslag. 

 

Rudolf Hilferding formulerade 1910, i sin bok Das Finanzkapital, den första marxistiska 

teorin om imperialism. Utgångspunkten för imperialismen var ett nytt stadium i kapitalismen  

mellan åren 1890 och 1910, där en tidigare fri konkurrens ersattes av monopol. 

Protektionismen ökade, bankerna fick större inflytande och ett finanskapital bildades. I den 

växande ekonomin blev export av kapital en nödvändighet och på grund av protektionismen 

blev de europeiska staterna tvungna att hjälpa finanskapitalet till att bilda en större marknad 

genom koloniala erövringar. Dessa erövringar försvarades genom rasistiska ideologier. Under 

                                                           
26

 Trots att Hobson levde när rasbiologin florerade valde även han att ändå sätta citattecken vid begreppet ”lägre 

raser”.  
27
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12 
 

”finanskapitalets herravälde”
28

 skedde militär rustning och på lång sikt menade Hilferding att 

den allt mer ökade konkurrensen om kolonier skulle leda till krig mellan de imperialistiska 

staterna.  

 

Med utgångspunkt i den andra delen av Karl Marx Das Kapital skrev Rosa Luxemburg boken 

Die Akkumulation des Kapital som gavs ut 1912. I den hävdar hon, likt Hilferding, att 

imperialismen är nödvändig i kapitalismen. Hennes utgångspunkt var att kapitalackumulation 

(sparande) inte kan fortsätta i ett stängt kapitalistiskt system, utan det producerade överskottet 

måste säljas till en icke-kapitalistisk part. Målet för de kapitalistiska länderna är att tillskansa 

sig icke-kapitalistiska områden, men om områdena är primitiva naturekonomier är de ändå 

inte till någon nytta. De primitiva ekonomierna behövde därför omvandlas och i och med det 

omvandlas de till att bli del i den kapitalistiska världsekonomin. Detta leder, enligt 

Luxemburg, till att den icke-kapitalistiska världen krymper och konkurrensen om densamma 

ökar. Luxemburg menade att ju mer konkurrens som uppkommer desto mer aggression 

utlöses mot de icke-kapitalistiska områdena och mot andra imperialistiska länder.  

 

Under det Första världskriget (1914-1918) skrev Vladimir Lenin boken Imperialismen som 

kapitalismens högsta stadium, i vilken han formulerade en av de ledande teorierna om 

imperialismen för en lång tid efter bokens utgivning 1916. Likt Hobson och Hilferding såg 

Lenin en förändring av kapitalismen i slutet av 1800-talet. Detta nya stadium utmärkte sig av 

att storföretag köpte upp konkurrenter vilket ledde till monopolisering. Lenin kallade själv 

imperialismen för kapitalismens monopolitiska stadium. Han menade att imperialismen 

kännetecknades, utöver monopoliseringen, av att banker fick större makt och att 

kapitalöverflöd ledde till export av kapital till mindre utvecklade länder där jordpriset och 

priset på arbetskraft var lägre än i hemlandet. På så sätt gjorde kapitalisterna större profit. 

Lenin menade även att ju högre utvecklad kapitalismen är i ett land, desto fler kolonier måste 

landet ta för att få råvaror vilket leder till en uppdelning av världen mellan kapitalistiska 

stormakter. 

 

Den ekonomiska utgångspunkten i de marxistiska teorierna om imperialism började 

ifrågasättas allt mer under 1930-talet. Kritiken handlade om att den ekonomiska tolkningen 

var överdriven och att imperialism istället handlade om att stormakter ville stärka sin politiska 
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makt genom att ta landområden. Nationalekonomen Joseph Schumpeter ville ge 

imperialismen en sociologisk förklaring och menade att imperialismen kom till uttryck genom 

en stats ”ändamålslösa våldsexpansion”.
29

 Expansionen kunde ske exempelvis för att minska 

interna motsättningar i hemlandet eller för att landet hade en stor militäraristokrati som 

behövde sysselsättas för att inte bli ett hot för landets ledare. Grunden till imperialismen fanns 

därför att finna i en nations historia och att gamla, då viktiga, strukturer lever vidare och 

fortsätter att ha starkt inflytande trots att deras roll egentligen är utarbetad (som den stora 

militäraristokratin i europeiska länder från 1500-talet och fram till 1900-talet). Schumpeter 

menade vidare att imperialismen i slutet av 1800-talet berodde på ekonomisk nationalism, 

grundad av den gamla militärbyråkratin och ett fåtal ur den kapitalistiska klassen. 

Skyddstullar ledde till ökad protektionism samtidigt som truster och karteller ledde till 

monopolisering. Landexpansionen handlade till slut om att stänga ute andra stater från den 

nationella ekonomiska sfären.  

 

I ett försök att fånga grunden för den totalitarism som uppkom i Europa under 1900-talet (i 

form av nazistiska och kommunistiska stater) försökte den tyska filosofen Hannah Arendt 

även förklara imperialismen. I boken The Origins of Totalitarianism från 1951 förklarar hon 

att imperialismen växte ur kapitalismen och att den hade en ekonomisk grund. Hon menade 

att de som flyttade till de nya kolonierna var de som förlorat på kapitalismen och därför stod 

utanför det inhemska samhället. Inom denna grupp av utblottade, som Arendt kallade 

”mobb”,
30

 spreds rasism och aggressiv nationalism. 

 

Teorierna som sammanfattats ovan tar endast hänsyn till de imperialistiska staternas agerande 

och låter kolonierna vara passiva objekt. Historikern D.K Fieldhouse var en av de som gjorde 

kolonierna till subjekt då han menade att övertaganden av kolonier i slutet av 1800-talet 

skedde på grund av att relationen mellan den lokala eliten i kolonin och européerna hade 

försämrats. Imperialismen uppkom enligt Fieldhouse inte efter en noga planerad strategi utan 

för att de allt sämre handelsrelationerna mellan kolonin och metropolen skulle räddas. 

Ockupationen var enligt Fieldhouse ett sätt för européerna att behålla sina kolonier. 
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2.3 Kongokonsulatet och Hans Hugold von Schwerin  

Det svenska Kongokonsulatet bestod av generalkonsulen Hans Hugold von Schwerin. Hans 

uppdrag var att, på begäran av Kongostatens metropol i Bryssel, finna svenska officerare till 

Kongostatens kolonialarmé Force Publique. Detta gjorde han genom att annonsera i svenska 

tidningar. De ansökningar von Schwerin fick skickades sedan vidare till Kongostatens 

generalsekreterare i Bryssel och efter en tid fick han svar om vilka som blivit erbjudna arbete 

i Kongostatens tjänst.
 31

  

 

Hans Hugold von Schwerin föddes 17 september 1853 och växte upp på det släktägda 

Skarhults slott en dryg mil nordost om Lund. I och med att han föddes i en högadlig släkt blev 

han tilldelad en rad titlar som Riddare, Friherre och Baron. 1879 började von Schwerin arbeta 

som biblioteksassistent på universitetsbiblioteket i Lund samtidigt som han skrev sin 

doktorsavhandling i geografi, vilken han disputerade på 1884. Året efter reste han till den 

nybildade Kongostaten för att undersöka landet etnografiskt och geografiskt, och även för att 

undersöka de då fortfarande få kongosvenskarnas situation. 1887 återvände han till Sverige 

med en stor etnografisk samling föremål som idag finns på Etnografiska museet i Stockholm. 

Samma år som återkomsten till Sverige blev han Kongostatens konsul för Sverige och Norge, 

varvid han inledde sitt arbete med att söka svenska officerare. Tio år senare, 1897, utökades 

hans tjänst, då han blev Kongostatens generalkonsul för hela Norden. 
32

 

 

von Schwerin skrev en rad arbeten som berör Kongostaten och dess urinvånare. Han hade en, 

för tiden inte ovanlig, rasistisk utgångspunkt och ansåg bland annat att afrikanska styren leder 

till absolut depotism och vild anarki och att Europa därför måste intervenera och agera för att 

förhindra sådan. Han menade även att slaveri var ett viktigt steg i mänsklighetens historia då 

de besegrade tilläts leva istället för att bli dödade. Han argumenterar även för att 

medelhavskulturerna inte hade nått sin höjdpunkt utan slaveriet och att slaveriet bör ses som 

ett naturligt fenomen i historien.
33

 von Schwerin var kritisk mot missionsarbetet i 

                                                           
31

 De brev som von Schwerin fått till svar från Bryssel är undertecknade med ”Au nom du secretaire d'etat. 

Le secrétaire Général” följt av generalsekreterarens namn. På svenska ”På uppdrag av statssekreteraren.  
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Kongostaten
34

 och ansåg att undervisning vid missionsstationer skulle tillföra kunskap och 

inte handla om att kunna recitera bibeln.
35

  

 

2.4 Svenskar i Kongostaten  

De svenska missionärerna som var verksamma i Kongostaten kom till stor del från lägre 

klasser, medan de svenska officerarna i Kongostatens armé tillhörde det övre 

samhällsskiktet.
36

 Hans Hugold von Schwerins kritik mot missionärer handlade till viss del 

om att ursprungsbefolkningen i Kongostaten fick mindre respekt för de de vita européerna i 

och med de fattiga missionärernas arbete.
37

 Det fanns alltså en klassmotsättning mellan von 

Schwerin och officerarna å ena sidan, och missionärerna å den andra.   

 

Det finns inga exakta siffror på hur många svenskar som var verksamma i Kongostaten under 

dess 23-åriga existens. I början av 1900-talet gav den danska redaktören Harald Jenssen-

Tusch ut boken Skandinaver i Congo, vilken behandlar missionärer, militärer, sjömän och 

hantverkare som arbetade i Kongostaten.
 38

 Detta verk har delvis legat till grund för John E 

Perssons populärvetenskapliga bok Den vite mannens grav och Per Erik Tells dito Detta 

fredliga uppdrag. I båda böckerna presenteras listor över verksamma svenskar i Kongostaten 

– Perssons innehåller cirka 340 svenska sjömän
39

, medan Tells innehåller 522 svenskar som 

var verksamma i Kongostaten (däribland de 340 sjömän Persson skriver om)
40

. Dessa listor är 

dock inte fullständiga utan innehåller endast de svenskar som författarna lyckats finna i 

skriftliga källor.  

 

Enligt kongomissionären Arvid Svärd, som 1942 gav ut boken Vit man i svart land, var det tre 

sorters människor som sökte sig till Kongostatens armé. Den första var ”internationellt 

slödder” som genom sina misslyckanden sökte äventyr i Kongo för att finna en fri och 

                                                           
34

 Lagergren, David, Mission and state in the Congo: a study of the relations between Protestant missions and 

the Congo independant state authorities with special reference to the Equator district, 1885-1903, Gleerup, Diss. 

Uppsala : Univ.,Lund, 1970 s. 216 
35

 Bergsten 
36

 Axelson, Sigbert, Culture confrontation in the Lower Congo: from the old Congo kingdom to the Congo 

independent state with special reference to the Swedish missionaries in the 1880's and 1890's, Diss. Uppsala : 

Univ.,Stockholm, 1970 s. 275 
37

 Axelson s. 274 
38

 Jenssen-Tusch, Harald, Skandinaver i Congo: svenske, norske og danske Mænds og kvinders virksomhed i den 

uafhængige Congostat, Köbenhavn, 1902-1905 
39

 Persson, John E., Den vite mannens grav, Tre böcker, Göteborg, 1986 s.137ff 
40
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samvetslös miljö. Den andra var hederliga människor som drömde om pengar och spänning. 

Den tredje var män med karaktär och samvete som protesterade när de såg något orätt men 

som fick ta konsekvenserna för sina protester vilket ofta ledde till försvinnande eller avsked.
41

   

 

2.5 Forskningsläge – svenskar i Kongostaten 

Det har skrivits två doktorsavhandlingar, båda i ämnet teologi, som behandlar svenskt 

missionsarbete i Kongostaten. Dessa är Mission and state in the Congo (1970) av David 

Lagergren och Culture confrontation in the Lower Congo (1970) av Sigbert Axelson. Det har 

dock ej skrivits några vetenskapliga arbeten om svenska militärer i Kongostaten och jag har 

heller inte lyckats finna några pågående vetenskapliga projekt i ämnet.  

 

David Lagergren undersökte med sin avhandling Mission and state in the Congo relationen 

mellan den protestantiska missionen och Kongostaten i ekvatordistriktet mellan åren 1885 och 

1903. Lagergren lägger fokus vid hela den protestantiska missionen och skriver alltså inte 

enbart om svensk mission, men stor vikt läggs ändå vid exempelvis den svenska 

kongostatskritikern E.V. Sjöholm. Avhandlingens utgångspunkt är att Kongostaten och 

missionsarbetet utvecklades sida vid sida ända från Kongostatens bildande år 1885. Lagergren 

refererar till Ruth Slades avhandling English-Speaking Missions in the Congo Independent 

State från 1959 för att visa på att missionsarbetare och statstjänstemän till en början hade en 

nära och vänskaplig relation men att relationen försämrades allt mer under 1890-talet och 

utvecklades till en ”akut kris”
 
1903.

 42
   Målet med Lagergrens avhandling var att omvärdera 

utvecklingen av relationen mellan Kongostaten och den protestantiska missionen fram till att 

den stora konflikten mellan de två utbröt 1903. Lagergren kommer i avhandlingen fram till att 

spänningarna släppte mellan Kongostaten och missionärerna mellan åren 1898 till 1902, men 

att konflikten blåstes upp igen 1903.  Under de fyra åren, som Lagergren kallar ”the quiet 

years”,
43

 slutade missionärerna att i press kritisera Kongostatens regering. Detta skedde enligt 

Lagergren till stor del för att missionärerna, på grund av dålig ekonomi, höll sig vid sina 

stationer utan att göra längre resor och utan att anlägga nya missionärsstationer.  

 

                                                           
41
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 Lagergren, David, Mission and state in the Congo: a study of the relations between Protestant missions and 

the Congo independant state authorities with special reference to the Equator district, 1885-1903, Gleerup, Diss. 

Uppsala : Univ.,Lund, 1970 s. 9 
43

 Lagergren s. 231 



    
   

 

17 
 

I avhandlingen Culture confrontation in the Lower Congo skriver Sigbert Axelson om 

kulturmöten från att portugisen Diogo Câo lansteg vid Kongoflodens mynning 1482 fram till 

cirka år 1900, med särskilt fokus på svenskt missionsarbete under 1880- och 1890-talet. 

Axelson förklarar titeln på sin avhandling med att kulturmötena till stor del handlade om 

konfrontation (vilken han förklarar som ett mellanting mellan möten och konflikt). Han 

påpekar att Nedre Kongo var ett område med mindre mängd elfenben och gummi än andra 

områden i Kongo vilket bidrog till lugnare och fredligare möten. Avhandlingen är uppdelad i 

tre jämnstora delar där den första behandlar tiden mellan åren 1482 till 1706, den andra 1706-

1877 och den tredje åren 1877-1900. Den tredje delen handlar om svensk medverkan i 

kulturkonfrontationen och är uppdelad i tre kapitel som i stora drag tar upp Kongostatens 

bildande, rasism mot den inhemska befolkningen, och slutligen hur samhället fungerade och 

var uppbyggt. Axelsons källmaterial består till stor del av böcker, dagböcker och brev skrivna 

av svenska missionärer men består även av texter skrivna av svenska militärer. Axelson 

poängterar dock att det finns förhållandevis lite material skrivet av svenska officerare medan 

det finns desto mer skrivet av missionärer. 

 

Trots att det inte är det huvudsakliga målet med avhandlingen berör Axelson ändå ofta 

skandinavers roll i Kongostaten. Han förklarar exempelvis den stora mängden skandinaviska 

sjömän i Kongo med att Belgien, ända sedan landet blev självständigt 1830, varit beroende av 

utländska sjömän på grund av avsaknaden av en egen handelsflotta. Bland de utländska 

sjömännen som anställdes var en stor del från Skandinavien och när Kongostaten bildades 

fortsatte skandinaviska sjömän att anställas – med skillnaden att Kongostatens, och inte 

Belgien, var arbetsgivaren. Med utgångspunkt i svenska missionärers och soldaters dagböcker 

och brev ger Axelson även en bild av de rasistiska tankar och idéer som florerade bland 

kongofararna i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. De infödda kongoleserna 

refereras av svenskarna som ”halvt djur, halvt människa”
44

 och att de som barn är intelligenta 

men att utvecklingen sedan stannar av.
45

 Axelson tar även upp bruket av våld i Kongostaten 

och menar att alla skandinaviska soldater verkar ha använt piskan (chicotten) för att 

upprätthålla disciplin.
46
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Den populärvetenskapliga boken Detta fredliga uppdrag: om 522 svenskar i terrorns Kongo 

(2005) av Per Erik Tell berör svenskar i Force Publique men då utan vetenskaplig 

utgångspunkt. Tells bok kommer att användas som en sekundärkälla och då främst genom den 

lista Tell ställt upp med de 522 svenskar som han hittat vara verksamma i Kongostaten. 

 

3. Frågeställningar, material, avgränsningar och metod 

3.1 Frågeställningar 

Frågeställningarna för denna uppsats är följande: 

 Vilka var de svenska män som sökte anställning? (ålder, utbildning, klass, civilstånd) 

 Varför sökte de anställning i Kongostatens kolonialarmé? 

 Vad framhävde de sökande i sina brev som argument för att bli antagna? 

 Vilka blev antagna och vad hade de gemensamt? 

 Vilka slutsatser kan dras av urvalet bland de sökande, och går resultatet att koppla till 

tidigare forskning och till teorier om imperialism?  

 

3.2 Material och avgränsningar 

Det huvudsakliga källmaterialet för denna uppsats kommer vara Kongokonsulatets arkiv som 

bygger på generalkonsul Hans Hugold von Schwerins inkommande brev med anknytning till 

Kongostaten. Arkivet består av fem volymer, varav de fyra första är von Schwerins material 

och den femte är kompletterade handlingar. Dokumenten förvarades inom von Schwerin-

släkten på Skarhults slott fram till 1980-talet, då de flyttades till Svenska Emigrantinstitutet i 

Växjö.  

 

Arkivet innehåller mestadels förfrågningar från svenskar, norrmän och danskar om hur de ska 

gå till väga för att få en anställning i Kongostatens tjänst. Det innehåller även skrivelser från 

Bryssel (Kongostatens metropol) i form av bland annat antagningsbesked, lönevillkor och 

meddelanden om eventuella dödsfall. Ett antal brev rör frågor om hur brevskrivarnas släkting 

eller vän har det i Kongo och ett fåtal brev är från personer i Kongo som skriver om sina 

iakttagelser där.  
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Breven i arkivet sträcker sig från mars 1895 till januari 1906 med ett glapp mellan mars 1899 

och maj 1903. von Schwerin har numrerat alla brev i arkivet och om numreringen stämmer är 

det drygt 350 brev som fattas mellan åren 1899 och 1903. von Schwerin var Kongostatens 

konsul mellan 1887 och  1908 vilket betyder att breven mellan 1887 och 1895, och mellan 

1906 och 1908, således också saknas. von Schwerin har själv antecknat på breven och skrivit 

små kommentarer, förmodligen för att själv komma ihåg vad han skrivit till svar. Ju längre 

fram i tiden desto mer standardiserade verkar hans svar bli. Kommentarer som ”365 dagars 

aktiv tjänst?”, ”ogift?” och ”ins. franska pappren 1-3” återkommer relativt ofta.  

 

Då tiden för en c-uppsats är begränsad kommer undersökningen fokusera på 

brevförfrågningar av svenskar (på svenska). Dessa personer är 32 till antalet. Breven är i de 

allra flesta fall förfrågningar om hur de ska gå till väga för att söka en tjänst i Kongostatens 

armé. En del brev är rekommendationer där en person, ofta en släkting, med goda ordalag 

beskriver den ansökande. De faktiska ansökningarna skickades till Bryssel (på franska) och 

finns därför ej bevarade i Kongokonsulatets arkiv.  

 

Antagningsbesked från Bryssel som finns i arkivet och Per Erik Tells bok Detta fredliga 

uppdrag kommer att användas för att undersöka vilka som i slutändan blev antagna till 

tjänstgöring och vilka som fick avslag. Avsikten är att därmed kunna urskilja vad de antagna 

hade gemensamt.  

 

3.3 Metod 

Historieprofessorn John Tosh menar att primärkällor inte nödvändigtvis ger raka svar till 

frågorna som ställs till det. Frågorna hur, när och varför dokumenten kom till är enligt Tosh 

en viktig del för att förstå och kunna dra slutsatser av primärkällorna.
47

 Till denna uppsats 

primärkälla, Kongokonsulatets arkiv, kommer därför utgångspunkten vara att ställa de 

övergripande källkritiska frågorna: vem säger vad till vem och med vilket syfte.   

 

Till uppsatsens första och fjärde fråga, Vilka var de svenska män som sökte anställning? och 

Vilka blev antagna?, kommer en kvantitativ metod användas. I den första frågan kommer 

metoden användas för att undersöka de sökandes ålder, utbildning, klass och civilstånd. Den 

kvantitativa metoden används för att få en statistisk överblick över handfasta data om de 
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sökande som sedan kan tolkas för att nå slutsatser.
48

 Kategorin klass kommer att vara 

uppdelad i bönder/arbetare, borgare, prästerskap och adel. De sökande delas in efter den klass 

deras fader tillhör. Inom kategorin utbildning delas de sökande in efter den militära befälsgrad 

de utbildat sig till (officer, underofficer eller underbefäl). De uppgifter som ej framkommer i 

breven i Kongokonsulatets arkiv kommer att försöka hittas genom andra källor som 

exempelvis Svenskt porträttgalleri
49

 och Sveriges statskalender
50

. 

 

Till frågorna Varför sökte de anställning i Kongostatens kolonialarmé? och Vad framhävde 

de sökande i sina ansökningar som argument för att bli antagna? kommer en form av 

argumentationsanalys användas för att uppmärksamma de argument som de sökande 

framhäver i texten. Tesen i argumentationen i breven är given - de skrivande vill få en 

anställning i Kongostatens armé. De sökande lyfter därför, med största sannolikhet, fram de 

egenskaper som de tror gynnar deras chanser att bli anställda. Det de sökande väljer att skriva 

om sig själva kommer således tolkas som deras argument.
51

 Stor vikt kommer även läggas vid 

det underförstådda som inte tydligt framgår av texten.
 
Detta på grund av att källmaterialet inte 

innehåller de meddelanden som Hans Hugold von Schwerin tidigare kan ha sänt (i form av 

brev eller tidningsannonser) vilket gör att den sökandes brev kan innehålla argument och 

information som är underförstådd mellan avsändaren och mottagaren. Det underförstådda kan 

även hittas i den sökandes frågor till von Schwerin. Dessa frågor har ställts av en anledning 

utifrån den sökandes intressen och kan därför ge svar på varför en plats i Kongostatens armé 

söktes.
 52

 Kvantitativa inslag kommer även förekomma för att sammanställa argumenten och 

anledningarna till att söka tjänsten. En nätverksanalytisk metod kommer även användas för att 

se hur de ansökande använde sina nätverk som argument, och även för att se hur de ansökande 

kopplade delar av sina nätverk (så kallade noder) till von Schwerin personligen.
53

  

 

Den sista frågan, Vilka slutsatser kan dras av urvalet bland de sökande, och går resultatet att 

koppla till tidigare forskning och till teorier om imperialism?, kommer först och främst 

besvaras genom en övergripande kvalitativ analys av svaren på de tidigare frågorna. Det 
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empiriska materialet kommer sedan, med en komparativ metod, jämföras med tidigare 

forskning och med teorier om imperialism för att se likheter och skillnader.  

 

4. Resultat 

Nedan presenteras resultatet av den empiriska undersökningen i form av en lista med 

uppgifter om de 32 svenskar som skrev brev om deras intresse att få en tjänst i Kongostaten. 

Namnen är sorterade i bokstavsordning efter efternamnet. Om inget annat anges är 

uppgifterna hämtade ur den volym och de brev i Kongokonsulatets arkiv som presenteras i en 

fotnot efter varje namn .  

 

, Edward
54

 

Brevväxlade med Hans Hugold von Schwerin i januari 1905 angående 

anställningsmöjligheter i Kongostatens armé. Han var född 1882 (23 år). Efter att han tog 

studentexamen blev han officersvolontär vid Kungliga Norrlands artilleriregemente. Där 

genomgick han ”fullständig underofficersskola för anställning på stat”. Efter det övergick han 

till reserven. Senare avlade han reservofficersexamen vid Karlberg och tjänstgjorde vid 

samma regemente som chef för utbildningen vid konstapelskolan. I brevet framhåller han att 

han är ”emellertid fattig” och att han därför söker anställningen. Han ställer en rad frågor om 

löneförmåner, befordringsmöjligheter och hur lönen betalas ut. Han undertecknar alla brev 

som reservlöjtnant samtidigt som han i ett av breven framhäver att han har lika stor kunskap 

och utbildning som en ”officer på stat”. I övrigt frågar han om franskakunskaper från 

studentexamen är tillräckliga och om det finns möjlighet att i förtid köpa böckerna till kursen  

i Bryssel (med allt att döma en föreberedande kurs) så att han kan komma väl förberedd. Han 

blev inte antagen. 

 

Ahnström, Wilhelm
55

 

Brevväxlade med Hans Hugold von Schwerin under tre veckor i mars 1898. I det första brevet 

skriver han att hans tankar på att söka anställning i Kongostatens armé bör stanna mellan 

honom och von Schwerin då han ännu ej talat med sina föräldrar eller med chefen på 

regementet. Ahnström var sedan 1893 officer vid Kungliga Andra livgrenadinregementet i 
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Linköping. Han hänvisar till att ”kapten Möller” har lovat att lämna rekommendationer, han 

nämner även sin far, överste Ahnström. Wilhelm Ahnström föddes den 7 september 1868 och 

var således 29 år när han ansökte om anställning.
56

 Ahnström-släkten är adlig och har långa 

militäranor.
57

 Wilhelm Ahnström blev antagen som löjtnant och avreste till Kongostaten den 6 

april 1898.
 58

 Han avled i Kongo den sjunde april 1900 och var då ogift och barnlös.
59

 

 

Andersson, Erik
60

 

Skickade ett odaterat brev år 1904 med förfrågan om anställning i Kongostaten. I brevet 

skriver Andersson att han är sergeant i Kungliga Jönköpings regemente, att han gått på 

Karlberg och där avlagt ”fullständig högre underofficersexamen”. Han skriver även att han 

kommer avlägga reservofficersexamen på Karlberg i juli (1904) och kommer att bli 

reservofficer vid nästa års jul. Andersson skriver att han är medveten om den risk han löper i 

det ”osunda Kongo” men att han ändå har stor lust att ”komma ut” genom en anställning i 

Kongoarmén. Andersson ämnar att utvidga sina språkkunskaper i franska och framhäver att 

han är ”till kroppen ganska stark och haft föga mottaglighet för smittosamma sjukdomar”. När 

brevet skrevs var han 22 år. Han blev inte antagen. 

 

Arnberger, Gustaf Folke
61

 

Skickade i januari 1906 en förfrågan om anställning i Kongostatens armé. Han blev 

reservunderlöjtnant i Bohusläns regementes reserv år 1900 och hade tjänstgjort vid detta 

regemente varje år förutom de år han var på utrikesresor (i Frankrike, i Algeriet och i 

Canada). Arnberger skriver att han kan ”framvisa vackra betyg från min regementschef 

Öfverste Malm”. Han skriver sedan vagt om att han ”nu ej kunna existera hemma”, orsaken är 

inte tydlig i brevet. Arnberger var 25 år när brevet skrevs.
62

 Hans far ärr i Falköpings 

stadsförsamlings födelse- och dopbok benämnd som arbetare.
63

 Arnberger blev inte antagen. 
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Brunnström, Hjalmar
64

 

Skickade i februari 1895 en förfrågan om anställning i Kongostatens tjänst. Brunnström var 

vid skickandet av brevet 26 år och bodde i Åsum utanför Kristianstad. Hans far var Åsums 

kyrkoherde E. Brunnström. Hjalmar Brunnström var utbildad sjöman och hävdade att han 

”aflagt alla till mitt yrke hörande examina”. Han skriver att han kan tala och skriva engelska 

och tyska och att han läst franska under ett par år i skolan. Brunnström blev inte antagen. 

 

Carlsson, Hjalmar
65

 

Skickade en rad frågor om anställning i Kongostaten i mars 1896. Av frågorna framgår det 

Carlsson vid brevinskickandet var student och att han genomgått fem klasser vid högre 

allmänt läroverk. Frågorna gäller även hur stor lönen skulle bli vid en anställning. Han inleder 

brevet med att han blivit hänvisad till ”Herr Baron” av löjtnant Arvid Wester (möjligen 

samma Wester som själv sökte en tjänst 1905). Carlsson blev inte antagen. 

 

Chytraeus, Carl
66

 

Brevväxlade med Hans Hugold von Schwerin mellan januari och juni 1904 om Chytraeus 

utsikter att kunna få anställning i Kongostaten. När brevet skrevs gjorde han andra kursen vid 

”Kungl. Gymn. Leutialinstitut”. Han undertecknade breven med titeln reservunderlöjtnant. I 

ett brev från den tredje februari skriver han att hans ålder snart är 23 år. På grund av 

oklarheter när det gäller Chytraeus tjänstgöringstid skriver en Carl Axelsson till von Schwerin 

för att klargöra missförstånden. Axelsson benämner Chytraeus som underlöjtnant vid 

Westmanlands regemente. I de första breven är Chytraeus inte säker på att han ska söka en 

tjänst i Kongostaten, men när han väl är på väg att avsluta sin utbildning skriver han och 

frågar vilka handlingar som ska vara med i ansökningen. Senare undrar han om han får någon 

lön under ”kolonialkursen” i Bryssel. När oklarheterna om hans tjänstgöringstid kommer upp  

undrar han om han skulle kunna få anställning som fanjunkare och efter det befordras till 

officer – ”detta dock i allra sämsta fall”. I ett brev skriver han om att han har fått vetskap om 

en underlöjtnant som fått anställning i Kongostaten trots att han inte tjänstgjort mer än 

Chytraeus. I de sista breven skriver Chytraeus att han väljer att komplettera sin tjänstgöring i 

Sverige och att han ämnar ansöka om plats som officer i Kongostatens armé efter 
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kompletteringstiden. Några senare brev av Chytraues finns ej i arkivet och han finns inte 

heller med i Tells lista över de antagna svenskarna.  

 

Drangel, Alvar
67

 

Skickade i november 1904 en förfrågan om anställning i Kongostatens armé. Drangel var då 

24 år. 16 dec 1901 blev han underlöjtnant vid Kungliga Norrlands artilleriregemente. Mellan 

1902-1904 genomgick han ”Artilleri och Jug. Högskolan” i Stockholm. I maj 1904 blev han 

löjtnant av andra klass och i oktober samma år blev han löjtnant av första klass. Han skriver 

att skälet till att ansöka om plats i Kongostaten är att försöka förbättra sin ekonomiska 

ställning – ”och endast detta”. De frågor han sedan ställer till von Schwerin handlar om hur 

stor lönen är, om det finns utsikter till befordran och om ”ekipering” betalas av Kongostatens 

regering eller om det avdrages på lönen. Drangel skriver vidare att om svaren på frågorna är 

gynnsamma ämnar han söka anställning på tre år. Drangel framhäver att han talar flytande 

tyska, tämligen väl franska och engelska och att han hjälpligt kan uttrycka sig på spanska. 

Han blev inte antagen. 

 

Elfström, Hjalmar
68

 

Ett kort meddelande i arkivet, daterat i oktober 1905, där Elfström skriver att han bifogar de 

franska handlingarna. Ett franskt brev finns i arkivet där det framgår att Elfström tjänstgjort 

vid Kungliga Norra Skånes infanteriregemente. Han föddes 15 november 1879 (25 år när 

brevet skrevs)
69

 och undertecknar breven som underlöjtnant. Elfströms far var stadsfiskal.
70

 

Han blev antagen och var i Kongostatens tjänst 1906-01-11 till 1909-11-18.
71

 

 

Fahlander, Birger
72

 

Fahlanders släkting, direktören Reinhold Hörnell, hade en brevväxling med Hans Hugold von 

Schwerin, i mars och april 1898, om Fahlanders antagning till Kongostatens armé och om 

löneförhållanden. Fahlander var underlöjtnant och i december 1897 avslutade han sin 

utbildning vid Karlberg. Han hade sedan tillhört ”Lifgardet till häst” och skulle ”nu in vid 

Trängen”. Hörnell skriver dock att Fahlander tvingas ta avsked från sin tjänstgöring på grund 
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av att han begått ”för vanligt folk ganska obetydliga förseelsen, hvilka fått jättedimensioner 

därför att de skett i uniform” (vad han gjort nämns inte i breven) och därför söker han 

anställning i Kongostaten. I ett sista brev, när Fahlander blivit antagen till Kongostatens armé, 

skriver Hörnell om att bortgången av ”unge Hårleman” (dog i Kongostaten i februari 1898) 

var sorglig och att Hårleman och Fahlander var stallbröder på Karlberg. Enligt Hörnell bidrog 

Hårleman till att ”kompromettera” Fahlander. Hörnell avslutar brevet med att skriva att han 

ser Hårlemans bortgång som en fördel för Fahlander ”ty Löjtnant Fahlander är utmärkt snäll 

och hygglig […] om han ej råkar ut för dåliga kamrater”. Hörnell beskriver Fahlander som 

”storväxt och frisk samt mycket stark och samtidigt from som ett lamm”. Fahlander var född i 

Örnsköldsvik den 26 september 1875.
73

 Han var alltså 23 år när breven skrevs. Han var son 

till bankdirektören i Örnsköldsvik.
74

 Fahlander blev antagen som officer i Kongostaten i april 

1898. Anlände till Kongo den 30 maj och dog 6 augusti 1898.
75

 

 

Fehrnström, H
76

 

Skickade i augusti 1903 förfrågan om under vilka villkor svenska officerare anställdes i 

Kongostaten. Fehrnström var då 28 år, reservofficer vid Göta livgarde och tjänstgjorde som 

tillförordnat bevakningsbefälhavare vid Tvångsarbetsanstalten i Karlskrona. Han 

undertecknar brevet som underlöjtnant. Fehrnström blev inte antagen. 

 

Golje, Sigurd
77

 

Skickade två brev daterade november 1905. Golje föddes den 8 juli 1884 (21 år när breven 

skrevs) och var när breven skrevs ogift. Han hade avlagt reservofficersexamen vid 

Krigsskolan på Karlberg och var sedan augusti 1905 ”förordnad till styckjunkare”. Han 

skriver även att han kommer bli utnämnd till reservunderlöjtnant i december 1905. Golje ber 

om information om löneförhållanden och om tjänstgöringsförhållanden som kan tänkas 

inverka på hans beslut att söka en tjänst i Kongostaten. Han blev inte antagen. 
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Hedén, Carl
78

 

I december 1904 skickade Hedén ett kort brev om vart han skulle vända sig för anställning i 

Kongostatens tjänst. Han var då 23 år och hade genomgått 1903 års kurs på 

Underofficersskolan på Karlborg och att han ”vid slutöfning erhöll Berömlig examen”. Han 

undertecknade brevet som korpral. Hedéns far var enligt Tierps församlings fördelse- och 

dopbok arbetare.
79

 Hedén blev inte antagen 

 

Hillerström,
80

  

En kort förfrågan om det fanns någon ledig sjömansplats i Kongo skickades i februari 1896 

från Stockholm. Hillerström var då 22 år. Hillerström skriver att han är kunnig i 

maskinarbeten, att han varit till sjös i många år och att han är ”i bisittning af god 

kroppskonstitution”. Han blev inte antagen. 

 

Holmér, Fredrik
81

 

Blev rekommenderad av sin bror Otto Holmér från Sunne i Värmland i december 1895. Av 

brevet framgår det att Fredrik Holmér var reservofficer och utbildad sjökapten och 

ångbåtsbefäl vid navigationsskolan i Karlshamn. Otto Holmér skriver om sin brors resa till 

Brasilien och skriver att Fredrik är van vid både tropiskt klimat och att ”handskas med folk av 

olika slag”. Av brevet framgår det att Otto Holmér känner Hans Hugold von Schwerin sedan 

tidigare då han dels inleder brevet med B.B (Bäste broder) och avslutar det med en önskan om 

att von Schwerin ”av gammal vänskap för mig göra något för att hjälpa [Fredrik] till en 

anställning”. I ett PS. tilläggs att Fredrik har gott språksinne och bland annat talar och skriver 

engelska, spanska och portugisiska. Han föddes den första september 1863 och var således 32 

år när brevet skrevs.
82

 Brodern Otto Holmér var provinsialläkare och med allt att döma var 

fadern till de två läkaren Sven Fridholf Holmér.
83

 Fredrik Holmér blev inte antagen. 

 

Hårleman, Paco
84

 

Brevväxlade med Hans Hugold von Schwerin mellan november och december 1897. Under 

denna tid avlade han officersexamen vid Kungliga Krigsskolan Karlberg. Han signerar sina 

                                                           
78

 Kongostatens arkiv, Vol 4, nr: 1289, Svenska Emigrantinstitutet, Växjö 
79

 Tierps församlings födelse- och dopbok 1880-1885 
80

 Kongostatens arkiv, Vol 1, ej numrerat, Svenska Emigrantinstitutet, Växjö 
81

 Kongostatens arkiv, Vol 1, ej numrerat, Svenska Emigrantinstitutet, Växjö 
82

 http://runeberg.org/spg/8/0093.html 
83

 http://runeberg.org/spg/13/0213.html 
84

 Kongostatens arkiv, Vol 2, nr: 355, 359, 372, 387, 391, 408, Svenska Emigrantinstitutet, Växjö 



    
   

 

27 
 

brev som styckjunkare i Kungliga Första Göta artilleriregemente. Då han vid regementet 

”varit belaggd med diciplinstraff” kunde han inte få godkänt uppförandebetyg vilket krävdes 

för att efter examen bli utnämnd till officer. Därför sökte han anställning i Kongostatens armé. 

I nästkommande brev undrar han om han kan erhålla anställning som underofficer (då han 

troligtvis inte kommer erhålla officerstitel) och sedan avancera i grad. Han frågar även om 

löneförhållanden, om fri resa och om fritt ”vivre”. Hårleman skriver att han erhållit goda 

vitsord om hans duglighet i tjänsten. I ett brev nämner Hårleman kommendanten Grefve C. 

Ph. von Schwerin som väl känner Hårlemans familj och därför kan lämna upplysningar om 

dem. När Hårleman fått svar att han blir antagen till Kongostatens armé som underofficer 

skriver han ett sista brev till von Schwerin och tackar för att von Schwerin ska hjälpa honom 

att så fort som möjligt bli officer. Hårleman föddes i Arboga den 6 juni 1974 och var således 

23 år vid ansökningen.
85

 Hans far var majoren Lars Johan Hårleman.
86

 Hårleman-släkten är 

adlig.
87

 

 

Kaÿser, Carl
88

 

Skickar förfrågan till Hans Hugold von Schwerin i mars 1905. Han var då 27 år och löjtnant 

av första klass vid Kungliga Värmlands regemente. Han hade genomgått infanteriskjutskolan, 

krigshögskolan och tjänstgjorde när brevet skrevs i generalstaben. Han undertecknar brevet 

som löjtnant. Med frågorna han ställer undrar han om vilka löne- och befordringsvillkor,  

samt om han kan räkna med en ”mera framstående befattning” än andra svenska                

officerare som inte har lika lång utbildning som han själv. Kaÿser blev inte antagen. 

 

Larsén, Gustaf
89

 

Skickade två brev i oktober 1905 om förfrågan om anställning i Kongostatens tjänst. Larsén 

var underlöjtnant vid Västmanlands trängkår och utexaminerad från Krigsskolans 

reservofficerskurs sommaren 1904. Han hävdar att hans underofficersutbildning ”varit lika 

med officersaspiranternas på stat”. Han ber därför ”att Herr Baron godhetsfullt ville förhjälpa 

mig till löjtnants grad med 4000 francs i lön”. I det sista brevet skriver han att han ämnar 

återkomma när han har tjänstgjort som officer i 365 dagar (det fattades fyra månader). Larsén 

blev alltså ej antagen i samband med de brev han sände Hans Hugold von Schwerin hösten 
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1905. I Tells lista över antagna finns en underlöjtnant G.E Larsen som dog i Kongostaten 

1907.
90

 Det kan vara samma person. 

 

Liedholm, Nils
91

 

Brevväxlade med Hans Hugold von Schwerin mellan augusti och september 1905. Han var 

då, sedan elva år tillbaka, officer och räknade med att senast år 1907 bli ryttmästare. Under de 

elva åren hade han gjort nio kommenderingar. Han undertecknar breven som löjtnant. I 

breven skriver han att han ämnar söka en tjänst i Kongostatens armé ”om det ställer sig 

ekonomiskt fördelaktigt”. Liedholm framhäver att han är ”frisk och stark och vand vid 

strapatser”. Han talar och skriver tyska och engelska ”rätt obehindrat” och har även kunskaper 

i det franska språket då han försökt underhålla det han lärde sig under sin studietid. Liedholm 

föddes den 6 april 1871.
92

 Fadern var prosten Carl Wilhelm Liedholm.
93

 Liedholm blev 

antagen i Kongostatens tjänst den första augusti 1906 och avled första juli 1907 (på grund av 

dysenteri).
94

 

 

Lilliehöök, Adolf Wilhelm
95

 

Skickade brev, daterat november 1904, för att få veta villkoren för anställning i Kongostatens 

armé. Lilliehöök skriver att han som officersvolontär genomgått ”Infanteri-volontärskolan i 

Karlsborg” 1901-1902 och har fått underofficersexamen med betyget ”med beröm godkänd”. 

Efter det blev han utnämnd till sergeant och tjänstgjort vid ett halvt beväringsmöte, ett 

regementsmöte och 112 dagar vid ett beväringsrekrytmöte (då som underofficer). Efter det tog 

han avsked, med villkor om att kvarstå i reserven som sergeant, och påbörjade en utbildning 

vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Han skriver att han dock anser sig olämplig till 

yrket han utbildar sig till och att hans ”lust ända från min tidigaste ungdom städja stått till det 

militära”. Därför vill han gå i utländskt krigstjänst. Lilliehöök hoppas att kunna bli anställd 

som underofficer för att sedan tjäna sig upp till officersgraden. Wilhelm tillhörde den adliga 

ätten Lilliehöök af Gälared och Kolbäck och han var son till överste Claes Sixten Lilliehöök. 

Han föddes den 25 januari 1882 och var således 22 år när breven skrevs.
96

 Enligt ett brev från 
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Bryssel hade Kongostaten varit beredda att anställa Lilliehöök om han hade tjänstgjort i ett år 

(vilket han inte hade).
97

 

 

Lindberg, Carl
98

 

Skickade i oktober 1905 en kort förfrågan om anställning i Kongostatens armé. Han kallar sig 

själv för infanteriofficer och undertecknar brevet som reservunderlöjtnant. I brevet undrar 

Lindberg om löneförmåner och om fri resa och fri ekipering ingår. Han föddes 25 april 1876 

och var således 29 år när brevet skrevs.
99

 Hans far var till yrket sergeant.
100

 Lindberg blev inte 

antagen. 

 

Lund, Nils August
101

 

Skickade en förfrågan i augusti 1905. Lund hade avlagt sjökaptensexamen 1900 och hade 

sedan dels seglat som styrman på ett segelfartyg och även under tre år varit skeppsstyrman på 

ett ångfartyg. Lund blev inte antagen. 

 

Moberg, Gustaf
102

 

Skickade i mars 1899 en förfrågan för att få information om fördelar ”speciellt i ekonomiskt 

hänseende” med en anställning i Kongostaten. Moberg hade föregående höst avlagt 

officersexamen vid Karlberg och var sedan dess ”med-löjtnant med lön” vid Kalmar 

regemente. Han undertecknar brevet som underlöjtnant. Moberg föddes första juni 1875 (23 

år när brevet skrevs) och fadern var kronofogden Manfred Gustaf Moberg.
103

 Gustaf Moberg 

blev inte antagen. 

 

Nyblom, Gustaf
104

  

Brevväxlade med Hans Hugold von Schwerin mellan februari och augusti 1905. Nyblom 

undertecknar breven som underlöjtnant vid Kungliga Bohusläns regemente, utexaminerad 

från Kungliga Krigsskolan 1902. Även hans far, kyrkoherde i Jörlanda L.J. Nyblom, har 

skickat brev till von Schwerin, då å sin sons vägnar. I det första brevet, i februari, undrar 
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Nyblom om lönevillkor för officerare i Kongostatens armé. Nästa brev dröjer till augusti och i 

det berättar Nyblom att han blivit inkallad till tjänstgöring i Sverige på grund av 

unionskonflikten (mellan Sverige och Norge). I brevet ber han von Schwerin att försöka ordna 

en plats i den kommande förberedelsekurs som hålls i Bryssel. Nyblom skriver att om inte 

mobilisering och krig utbryter kan han komma till Bryssel drygt två veckor efter kursens start 

och han hoppas då på att kunna läsa ifatt det han missat. Nyblom föddes i Kungshamn den 17 

april 1882.
105

 Han blev antagen och var i Kongostatens tjänst mellan 1906-01-11 till 1909-01-

18.
106

  

 

Sandahl, Sam
107

 

Brevväxlade med Hans Hugold von Schwerin i januari och februari 1905. Han undertecknade 

breven som underlöjtnant vid Kungliga Skaraborgs regemente. von Schwerin har på ett brev 

antecknat ”ogift?” varpå Sandahl nästkommande brev skriver att han är ogift. Sandahl ställer 

frågor om hur stor lönen är som officer och undrar även om ”huruvida det kan vara någon 

särdeles stor risk i och för klimatets skull”. Han skriver även att han är fullt frisk och att hans 

franskakunskaper sträcker sig till ”de i studentexamen förvärfvade”. Sandahl föddes 1881 och 

blev 24 år det året breven skrevs.
108

 Han blev inte antagen. 

 

Sandström, E
109

 

Sandström ansökte om tjänst i Kongostatens armé i september 1903. Av brevet framgår det att 

Sandström är underlöjtnant och att han bifogat en officersfullmakt och en tjänsteförteckning 

översatta till franska (som inte finns i arkivet då de troligvis skickades vidare till Bryssel). 

Som adress skriver Sandström St. Petersburg. I brevet klargör Sandström att han antar att han 

i Kongostatens tjänst kommer erhålla samma grad som den nuvarande: ”Lieutenant en 

second”. Han hoppas även på att von Schwerin vidtager de åtgärder som är nödvändiga för att 

han ska bli anställd. Enligt Tell blev en underlöjtnant med efternamnet Sandström (förnamn 

okänt) antagen 1903 vilket stämmer med den Sandström som återfanns i arkivet (både till titel 

och tiden när breven skickades).
110
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Sjölander, Otto
111

 

Brevväxlar med Hans Hugold von Schwerin mellan juni och september 1905 om Sjölanders 

ansökning till Bryssel. Han hävdar att det av hans original på svenska tydligt framgick att han 

varit aktiv officer (”officer på stat”), men att ”den franska öfversättningen […] ej fullt 

noggrant återgifvit det svenska innehållet”. Han vill även ha upplysningar om villkor för en 

blivande anställning. Sjölander föddes 26 november 1880 och var således 24 år när breven 

skrevs.
112

 Hans fader står i Skurups församlings födelsebok benämnd som ”jordegare”.
113

 

Sjölander blev antagen som underlöjtnant i Kongostatens armé i november 1905.
114

 

 

Stendahl, Otto
115

 

Skickade brev i december 1896 från Göteborg och frågade om det fanns möjlighet för honom 

och hans bror att anställas som ”volontärer eller något annat i Kongostatens tjenst”. Otto 

Stendahl var 30 år, brodern (ej namngiven) 23 år. Stendahl skriver att bröderna vistats flera år 

i America, är fullt hemmastadda i engelska språket. Han framhäver även att de är friska och 

starka, vana vid strapatser och är inte rädda för Kongoklimatets hälsoskadlighet. Stendahl 

blev inte antagen. 

 

Strömberg, Ludvig
116

 

Skickade två brev mellan december 1905 och januari 1906 och ville ha upplysningar om 

”inträde i Kongoarmén”. Strömberg skriver att han hänvisats till ”Herr Generalkonsuln” av 

kapten Reuterskiöld. Strömberg utexaminerades från Krigsskolan 1904 och hade, förutom sin 

tjänstgöring vid artilleriet, även tjänstgjort tre månader vid trängen. Han undertecknar breven 

som underlöjtnant i Kungliga Upplands artilleriregemente. Strömberg skriver att han har för 

avsikt att ta avsked från sin tjänstgöring för att försöka ”komma i främmande krigstjänst 

eventuellt Kongoarmén”. Han ber om information om löneförmåner och hur han ska göra för 

att så fort som möjligt få en plats i Kongoarmén. I nästkommande brev skriver Strömberg att 

han om en vecka ska ta avsked från sin tjänst och att han därför så fort som möjligt vill ha 

svar om han får en anställning i Kongoarmén. På samma brev har von Schwerin gjort 
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anteckningen ”Tag icke avsked!, insänd franska papper 1-3 (4)”. När breven skrev var han 22 

år.
117

 Han blev inte antagen. 

 

Wester, Arvid
118

 

Wester föddes 10 juni 1856 och var verksam som underlöjtnant i Kongostaten mellan 1884 

och 1886. I ett brev daterat november 1905 frågar Wester om posten som överste i ”Congo” 

fortfarande fanns kvar. Han undertecknar brevet som major vid Kungliga Livregementets 

Grenadiner. I brevet skriver han att han ”på grund af dåliga konjunkturer antagligen icke 

hinner befordras till högre grad”, och trots att han nästkommande år når pensionsålder anser 

han att han inte är för gammal för att göra nyttig verksamhet. Wester skriver att han är väl 

bekant med ”Congoförhållandena”, är språkkunnig och dessutom har en ”lysande militär 

tjänsteförteckning”. I brevet skrivet han att även konung Leopold ”vid sista 

sammanträffandet” tyckt att Wester borde få en framstående plats i Kongostaten. I Westers 

nästkommande brev skriver han att ”saken får nu hvila; - då den eftersträfvande posten ej var 

ledig svalar helt visst min lust att resa till Congo”. Arvid Wester var son till brukspatron 

Johan Mauritz Wester.
119

 

 

Wetterhall, Carl Fredrik
120

 

Skickade i september 1898 förfrågan om anställning i Kongostaten. Han frågar specifikt om 

löneförmåner och framhäver att han vid en anställning vill behålla sin officersställning i 

svenska armén. Wetterhall var då underlöjtnant vid Kungliga Jönköpings regemente. Han var 

24 år när brevet skrevs.
121

 Wetterhall blev inte antagen. 

 

Youngberg, Hugo
122

 

Skickade brev i januari 1904. Youngberg var reservunderlöjtnant och hade gått på Karlberg. 

Vid brevskrivandet hade han inte tjänstgjort de 365 dagar som var nödvändigt för anställning 

vilket klargörs i svaret till hans ansökan från Bryssel. I senare brev till von Schwerin försöker 

han förklara sin situation och är beredd att med ”något mindre lön” få inträda i Kongostatens 

tjänst. Han bifogar även en avskrift av en artikel i Svenska Daglbladet (4 jan 1904) om 
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engagemangsvillkoren (om lön, fria resor m.m) i Kongostaten och avslutar brevet med att 

fråga om inte även han borde få fri resa vid eventuellt engagemang. Youngberg argumenterar 

för att han borde få en tjänst så fort som möjligt då han fortfarande är ”hågad” och ung och 

därför lättare kan göra sig förtrogen med förhållandena i Kongo och således även göra mer 

nytta. Ett rekommendationsbrev av Philip von Schwerin finns i arkivet där Youngberg 

beskrivs som en ”mycket hygglig och synnerligen energisk ung man” som Philip von 

Schwerin ”beder få rekommendera med tillönskan”. Youngberg var 24 år när breven 

skrevs.
123

 Hans far var till yrket garvare.
124

 Youngberg blev inte antagen. 

 

5. Analys 

Med utgångspunkt i det ovan presenterade emiriska materialet kommer i följande kapitel 

frågeställningarna att besvaras.  

 

5.1 Vilka var de svenska män som sökte anställning? 

5.1.1 Ålder 

Åldern är känd på 28 av de 32 personer som utgör denna uppsats empiriska underlag. 

Diagrammet nedan visar hur många som hade uppnått en viss ålder vid den tidpunkt då 

vederbörandes brev skrevs till Hans Hugold von Schwerin.  

 

Figur 1: Antalet sökande (y-axeln) efter ålder (x-axeln) 
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Diagrammet visar att 19 av de 28 (69 %) personerna var mellan 20 och 25 år när de skrev till 

von Schwerin. Endast fyra av de 28 var 30 år eller äldre. Majoren Arvid Wester sticker ut med 

sin ålder av 49 år. Genomsnittsåldern var 25,9 år (25 år utan Wester). 

 

5.1.2 Utbildning   

I tabellen nedan presenteras hur många personer som hade utbildat sig till en viss befälsgrad.  

Utbildning Antal 

Underbefäl 1 

Underofficer 5 

Officer 21 

Ingen militär utbildning 2 

Ansökan som sjöman 3 

Tabell 1: De sökandes utbildning 

Inom befälsgraden officer samsas en rad officersgrader av olika rang såsom underlöjtnant, 

löjtnant och major. Underofficersgraderna som personerna hade var sergeant och 

styckjunkare. Underbefälsgraden var korpral. I övrigt var två av de som skrev till von 

Schwerin utan färdig utbildning och tre stycken ansökte om arbete i Kongostaten som sjömän. 

Av de tre sjömännen är det en som skriver att han har avlagt all den utbildning hans yrke 

kräver.  

 

5.1.3 Klass  

Klasstillhörigheten hos 16 av de 32 sökande visas i tabellen nedan. 

Faderns klasstillhörighet Antal 

Arbetare/bönder 3 

Borgare 7 

Prästerskap 3 

Adel 3 

Okänt 16 

Svårplacerad klasstillhörighet: Sergeant, 
Jordägare, Stadsfiskal 

3 

Tabell 2: De sökandes klasstillhörighet 

Att hälften av de sökande har okänd klasstillhörighet kan bland annat bero på att personen inte 

ansett sig ha någon fördel med att skriva ut sin klasstillhörighet. Vissa personers 

klasstillhörighet har jag lyckats hitta genom sökning i diverse databaser på internet. I de fallen 

handlar det om att fadern på något sätt varit del av offentligheten i samhället (som exempelvis 

läkare). Först vid sökandet i olika kyrkoförsamlingars födelse- och dopböcker (hos de som 
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skrivit ut födelseort och födelsedatum) har klasstillhörigheten hos de från arbetar- och 

bondeklassen hittats. 

 

5.1.4 Civilstånd:  

Endast två av de 32 svenskarna som skickade brev till Hans Hugold von Schwerin nämnde sitt 

civilstånd – den ena (Sam Sandahl) nämner det först efter att von Schwerin specifikt frågat 

om han var ogift. Att frågan ställs till Sandahl om han var ogift, och inte om han var gift, 

tyder på att von Schwerin (som representant för Kongostaten) föredrog just ogifta män i 

kolonialarmén. Att civilståndet inte skrevs ut kan handla om att det kändes irrelevant för den 

som skrev brevet eller kanske för att den sökande inte ville skriva att han var gift då det kunde 

minska hans chanser att bli anställd. 

 

5.2 Varför sökte de arbete i Kongostatens kolonialarmé? 

En av de mest avgörande anledningarna för att söka anställning i Kongostaten verkar ha varit 

av ekonomiska skäl. Få skriver rakt ut att de söker anställning av rent ekonomiska skäl, 

undantagen är Liedholm, Drangel och Edward (efternamn okänt), men desto fler ställer frågor 

om löneförmåner, fri resa till Kongo m.m. Hälften av de sökande, 16 av 32, ställer frågor eller 

skriver kommentarer som rör ekonomiska förhållanden. Detta kanske inte är så underligt då 

personer som söker ett arbete rimligen vill veta vilket arvode som väntar. Ur de olika 

samhällsklasserna berörde en av de tre från arbetar- och bondeklassen, två av fyra i 

borgarklassen, två av tre från prästerskapet och en av tre från adeln ekonomiska förhållanden i 

sina brev. Detta tyder på att intresset för lönevillkor var ungefär lika oberoende av vilken 

samhällsklass de sökande kom från.  

 

Något som kan kopplas till ekonomi, men som även kan handla om status och 

karriärmöjligheter, är de frågor som berör befordran i Kongostatens armé. Åtta av de 32 

ställer frågor om befordringsmöjligheter. Av dessa åtta har fem okänd klassbakgrund, två är 

från adelsklassen och en är från borgarklassen. Ur adeln ställer alltså två av tre frågor om 

befordran. Den person ur borgarklassen som berör befordran i sitt brev är majoren Arvid 

Wester som söker anställning i Kongo för att han antagligen inte hinner befordras till högre 

grad i Sverige innan pensionen. Det finns en tydlig koppling mellan klasstillhörighet och 

förhoppning om att bli befordrad genom en tjänst i Kongostaten då det är personer i högre 

samhällskikt som berört detta. Av de fem med okänd bakgrund nämner alla befordring i 
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samband med frågor om lön och ekonomi. Av de två från adeln och major Wester är det 

endast den ena från adeln som nämner befordran och lönevillkor i samma brev. Lilliehöök 

(den andra från adeln) och Wester nämner endast möjlighet till befordran och inget om lön 

eller ekonomi. Detta kan betyda att de i första hand inte tänker på att befordras för att få högre 

lön utan för att istället nå högre status. Att tilläggas bör dock att underlaget är för litet för att 

kunna dra några mer långtgående slutsatser.  

 

Två av de sökande, Hårleman och Fahlander, utmärker sig då de inte fått godkänt 

uppförandebetyg under sin utbildningstid vilket gjort att de inte kan få en anställning i Sverige 

direkt efter utbildningens slut. De söker sig därför till Kongostaten för att ändå kunna arbeta 

som militärer och för att sedan kunna återvända till Sverige när deras ”straffperiod” tagit slut. 

Båda antas men tragiskt nog dör både Hårleman och Fahlander strax efter att de anlänt till 

Kongo.  

 

Några personer söker anställning i Kongostaten då de inte är nöjda med förhållandena i 

Sverige. Lilliehöök ser sig olämplig inom det tekniska yrke han utbildar sig till och vill istället 

satsa på militärbanan (vilket varit tradition för männen inom hans adliga släkt). Arnberger 

utrycker i sitt brev att han, av okänd anledning, ”ej kunna existera här hemma” vilket gör att 

han vill söka utlandstjänst.  

 

Några personer ger sken av att de vill till Kongo av äventyrliga anledningar. Erik Andersson 

nämner att han är medveten om faran med Kongo men väljer ändå att söka en tjänst då han 

har stor lust att ”komma ut”. Även Ludvig Strömberg verkar äventyrslysten då han tänker 

säga upp sig från sin tjänstgöring för att bli anställd i en ”främmande” krigstjänst. Ytterligare 

några personer uttrycker sig vara beredda att säga upp sig från sin tjänst för att istället 

anställas i Kongostaten – de är dock inte fullt så säkra på sin sak som Andersson och 

Strömberg. Fehrnström skriver exempelvis att han eventuellt tänker söka en tjänst i 

Kongostaten och i och med det säga upp sig från sin tjänst i Sverige. Tidigare nämnda 

Arnberger hade ett förflutet som utlandsresande i Frankrike, Algeriet och i Canada vilket 

tyder på att han hade en äventyrlig karaktär och kanske därför sökte sig till Kongostaten.   
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5.3 Vad framhävde de sökande i sina brev som argument för att bli 

antagna? 

Det vanligaste att framhäva hos sig själv i breven är den utbildning vederbörande har avlagt. 

28 av de 32 sökande skriver om sin utbildning och om eventuell gjord tjänstgöring. 

Anledningen till detta bör vara att Kongostaten endast anställde utbildade militärer vilket de 

sökande på något sätt lär ha fått information om (i form av tidningsnotiser eller bekanta). 

Vissa personer försöker upphöja sin utbildning till en högre nivå än den faktiskt var på. 

Gustaf Larsén hävdar exempelvis att hans underofficersutbildning borde hjälpa honom att nå 

officersgraden löjtnant i Kongostatens armé. Andra försöker övertyga von Schwerin att de 

sammanlagt tjänstgjort i de 365 dagar som krävdes för att kunna bli anställd i Kongostaten. 

Ett exempel är Carl Chytraeus som i flera brev till von Schwerin försöker förklara att hans 

tjänstgöring vid olika rekrytmöten motsvarar ett års aktiv tjänst. Till slut skriver Chytraeus att 

han väljer att komplettera sin tjänstgöring i Sverige för att kunna söka till Kogostaten senare. 

 

Flera av de sökande väljer att skriva om sina språkkunskaper. Det officiella språket i 

Kongostaten var franska och de sökande verkar ha varit tvungna att behärska detta språk 

relativt väl. De skulle exempelvis skriva sina ansökningar till Bryssel på franska. 12 av de 32 

framhäver sina språkfärdigheter i breven till von Schwerin. Flera säger sig kunna behärska 

franska i både tal och skrift, medan andra frågar om det räcker med de franskakunskaper de 

lärt sig under sin studietid. Erik Andersson skriver exempelvis att han, om han blir antagen, 

tänker ”återvinna” och utveckla sina kunskaper i franska då det var länge sedan han tog 

studentexamen.    

 

Av de 28 med militär utbildning var det fyra (14 %) som använde sin kroppsstyrka och 

kondition som argument i breven. Av de fem som sökte plats som sjömän eller var utan 

utbildning var det två som framhävde kroppstyrkan. Detta kan bero på att arbetet som sjöman 

var mer fysiskt ansträngande än som militär och att de sökande därför ansåg att argument om 

deras kroppsstyrka var av värde. De utan utbildning använde argument om kroppsstyrka 

möjligen för att de saknade utbildningskvalifikationer. 

 

I flera brev visar de sökande tydligt upp de delar av sina nätverk som de tror kan gynna dem i 

urvalsprocessen. Det kan göras genom att nämna en högt uppsatt person eller genom att låta 

en person själv skriva ett rekommendationsbrev. Av de 32 sökande är det 12 stycken som 
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någon gång antingen nämner en annan person eller får ett rekommendationsbrev skrivet åt sig. 

Dessa 12 är jämnt utspridda i alla fyra samhällsklasser. Den stora skillnaden som visat sig är 

att personer ur de olika samhällsklasserna använder olika delar av sina nätverk. De från 

arbetar- och bondeklassen använder i hög grad sitt nyvunna nätverk inom den svenska armén, 

till exempel genom att nämna en överste, medan personer från de övriga klasserna istället 

använder personer inom sina privata nätverk. Fahlanders (från borgarklassen) kontakt med 

Hans Hugold von Schwerin sker uteslutande genom Fahlanders släkting direktör Reinhold 

Hörnell och den adliga Paco Hårleman skriver i ett brev att om Hans Hugold vill veta mer om 

Hårlemans släkt så ska han be familjens vän Greve Philip von Schwerin att skriva och berätta 

om dessa. Hårleman väljer alltså att be någon annan att berätta om hans egen familj. Att 

denna någon kommer från von Schwerin-släkten är troligtvis ingen slump då Hårleman anser 

sig kunna dra fördel av denna del av sitt nätverk. Majoren Arvid Wester hade troligtvis inte 

ökat sina chanser till anställning genom att nämna militära kollegor (då han själv redan 

innehar en relativt hög officersgrad) eller genom att nämna personer ur den borgarklass han 

tillhör. Wester skriver istället att konung Leopold, alltså Kongostatens ägare, vid deras senaste 

möte ansett att Wester bör ha en högt uppsatt position i Kongostaten. Vissa av de sökande 

försöker använda sina nätverk för att visa på en personlig koppling till Hans Hugold von 

Schwerin. Fredrik Holmér låter sin bror Otto skriva ett rekommendationsbrev, då denne 

känner von Schwerin personligen, och redan nämnda Hårleman visar även han att han har 

kontakter i von Schwerin-släkten. 

 

Något som kan kopplas till att låta någon högre uppsatt person skriva brev till Hans Hugold 

von Schwerin är att de sökande då inte riskerar att misslyckas med de språkliga konventioner 

som gällde när ett brev skrevs till en person ur adeln. De språkliga artigheterna som nästan 

alla brev är fyllda med kan ha fungerat som ett underförstått argument för att von Schwerin 

ska läsa brevet och ta den sökande på allvar. Genom denna undersöknings empiriska material 

är det dock svårt att se hur von Schwerin reagerat på språket och hur detta i slutändan 

påverkat de sökandes chans att bli anställda. 

 

Ett argument som sticker ut är det som Fahlanders släkting Reinhold Hörnell presenterar i sitt 

sista brev till von Schwerin. Hörnell ursäktar då Paco Hårlemans bortgång i Kongo samtidigt 

som han argumenterar för att detta var bra för Fahlander ”ty Löjtnant Fahlander är utmärkt 

snäll och hygglig […] om han ej råkar ut för dåliga kamrater”. Hörnell skyller alltså 
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Fahlanders disciplinstraff på Hårleman och argumenterar för att Fahlander inte kommer göra 

samma misstag så länge han omges av bra kamrater.  

 

5.4 Vilka blev antagna och vad hade de gemensamt? 

Med hjälp av de anteckningar som Hans Hugold von Schwerin gjort på sina brev har vissa 

kriterier för att få en anställning i Kongostaten synliggjorts. Han skriver bland annat att den 

sökande måste kunna franska och ska ha gjort aktiv tjänstgörning i Sverige i minst 365 dagar. 

På många brev har von Schwerin även skrivit frågan ”ogift?” vilket tyder på att detta var 

viktigt. Kommentaren ”ins. franska pappren 1-3” skrivs ofta på de senare breven vilket tyder 

på att de som ansökte skulle fylla i någon form av standardiserade ansökningar (på franska).  

 

Av de 27 utbildade militärerna som skrev brev till Hans Hugold von Schwerin blev åtta 

antagna till Kongostatens armé. Ingen av de som sökte en tjänst som sjöman eller som 

outbildad volontär blev anställda. Några personer hade, enligt brev från Bryssel, blivit antagna 

om de hade tjänstgjort den tid som var nödvändig. Detta gäller bland andra Lilliehöök och 

Youngberg.
125

  

 

Av de åtta som blev antagna är klasstillhörigheten känd på sju. De adliga Ahnström och 

Hårleman blev båda anställda och även den tredje och sista personen med adelsbakgrund, 

Lillehöök, hade blivit erbjuden en plats i Kongoarmén om han hade tjänstgjort ett år i Sverige. 

Av de tre personerna från prästerskapet blev två anställda. Den tredje från prästerskapet sökte 

arbete som sjöman vilket betyder att alla ur denna klass som sökte militärtjänst blev antagna. 

Av de sista tre som fick en tjänst i Kongostaten kom en från borgarklassen medan de andra 

två har svårbestämd klasstillhörighet (färderna var sergeant respektive jordägare). Ingen ur 

arbetar- och bondeklassen blev antagen. 

 

Åldern är känd på sju av de åtta som blev antagna. Fem av de sju var mellan 23 och 25 år, en 

var 29 år och en 34 år. Medelåldern var 25,8 år – vilket är i stort sett samma som medelåldern 

för alla sökande (se 6.1.1 Ålder). Att ingen är yngre än 23 år kan bero på att de annars inte 

hunnit fullgöra sin utbildning plus det år av aktiv tjänstgöring som krävdes. En annan 

anledning kan vara av mogenhetsskäl.  

 

                                                           
125

 Se fullständig lista över antagningsbesked i Bilaga 1 
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Av de åtta antagna hade sju nått någon form av officersgrad och en hade underofficersgrad. 

Den person med underofficergrad var adelsmannen Paco Hårleman, som på grund av 

disciplinstraff inte kunnat bli officer. Han hade dock förhoppning om att kunna befordras 

under sin vistelse i Kongostaten.  

 

Hälften av de antagna berörde lönevillkor i sina brev. Detta betyder inte nödvändigtvis att 

lönevillkor var avgörande för att vilja bli anställd. Inte heller betyder avsaknaden av 

lönefrågor ett ointresse för att tjäna pengar i Kongostaten. Som argument är det endast en av 

de åtta som nämner sina språkfärdigheter. Fyra stycken använder sina kontaktnätverk när de 

(eller någon å deras vägnar) skriver breven.  

 

5.5 Diskussion 

Denna diskussionsdel bygger på den femte och avslutande frågan Vilka slutsatser kan dras av 

urvalet bland de sökande, och går resultatet att koppla till tidigare forskning och till teorier 

om imperialism? 

 

Det fanns en rad krav för att kunna bli anställd som militär i Kongostatens tjänst. Militärerna 

skulle ha rätt utbildning, ha tjänstgjort i ett år och behjälpligt kunna tala franska. 

Undersökningen till denna uppsats har dock visat att det kan ha funnits andra företeelser som 

spelade roll för om en person blev antagen eller inte. Det tydligaste är klassbakgrunden i och 

med att det främst var personer från samhällets övre klasskikt som anställdes. Detta stämmer 

väl överens med det Sigbert Axelson skriver i sin avhandling Culture confrontation in the 

Lower Congo om att militärerna i Kongostaten främst hämtades från de övre klasserna medan 

missionärerna ofta kom från enklare klassbakgrund. En anledning till detta skulle kunna vara 

att militären av tradition varit en del av aristokratin och att det fortfarande i slutet av 1800-

talet var en stor del av officerarna som kom från aristokratiska hem. Sannolikheten ökar 

därmed att de anställda officerarna i Kongostaten kommer från högre klasser. Axelson menar 

även att den adliga Hans Hugold von Schwerin såg ner på de fattiga missionärerna. von 

Schwerins, av Axelson antagande, underklassförakt kan vara en anledning till att ingen ur 

arbetar- och bondeklassen blev antagna i Kongostatens tjänst. von Schwerin hade förmodligen 

inget att säga till om när väl ansökningarna skickats till Kongostatens metropol Bryssel, men 

hans roll kan ses som en gatekeeper då han avgör vilka som har kvalifikationer att bli 

”genomsläppta” till att göra en faktisk ansökan. 
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Missionären Arvid Svärd skriver i sin bok Vit man i svart land om vilka tre sorters personer 

som sökte sig till Kongostaten. Den första kategorin kallar han för ”internationellt slödder” 

som genom misslyckanden i hemlandet söker sig utomlands. Till denna kategori kan Paco 

Hårleman och Birger Fahlander höra då de, på grund av disciplinstraff under sin utbildning, 

inte kunde få militärtjänst i Sverige och därför sökte en tjänst i Kongoarmén. Den andra 

kategorin Svärd tar upp var personer som sökte pengar och spänning. Många av de som 

skickade brev till von Schwerin var intresserade av en tjänst i Kongostaten om lönevillkoren 

var fördelaktiga och flera gav även sken om äventyrslystnad då de var beredda att säga upp 

sig från sina tjänster i Sverige för att få komma i utlandstjänst. Den tredje kategorin Svärd 

skrev om var de som hade samvete och karaktär att protestera när de såg orätta handlingar i 

Kongostaten. Denna kategori är inte möjlig att undersöka utifrån det material som utgör 

underlag för denna uppsats.  

 

Kongostaten bildades under den tid då imperialismen tog fart. Många av teorierna om 

imperialism (som presenteras i kapitel 2.2) utgår från studier av det väldiga brittiska imperiet 

och från de konkurrerande europeiska stormakterna. Kongostaten var, i alla fall till en början, 

en del av imperialismen som de imperialistiska teorierna inte förklarar. Kongostaten bildades 

exempelvis som en frihandelsstat vilket går emot teorierna om att imperialismen innebar 

protektionism och monopolisering. Några år efter Kongostatens bildande avslutades dock 

frihandelsavtalet och den imperialistiska aggressiviteten har, som bakgrundskapitlet beskrivit, 

gällt i allra högsta grad även i Kongostaten.  

 

Få av teorierna om imperialism går ner på individnivå om vilka som var del av 

imperialismbygget. Kopplingar mellan teorierna och denna uppsats undersökning är därför 

svåra att göra men vissa antaganden kan ändå göras. En av Hobsons grundtankar om 

imperialism var att ett fåtal européer skulle styra de ”lägre raserna” i kolonierna. 

Kongostatens kolonialarmé Force Publique byggde på att vita officerare bestämde över 

inhemska soldater. Till detta krävdes rimligtvis välutbildade officerare vilket även urvalet av 

de svenska militärerna visar på. Alla utom en av svenskarna som antogs hade nått officersgrad 

samtidigt som ingen antogs om de inte varit i aktiv tjänst i minst ett år.  

 

Joseph Schumpeter menade att imperialismen kom till uttryck genom en ”ändamålslös 

våldsexpansion”. Denna expansion kunde ske för att minska interna motsättningar mellan den 
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sysslolösa militäraristokratin i landet och det egna landets ledare. Urvalet av de svenska 

militärerna visar att det var främst personer med anor från den gamla militäraristokratin som 

anställdes. De adliga som ansökte verkar exempelvis ha haft stor chans att bli anställda. Det 

verkar heller inte ha varit något problem för de svenskar som var i aktiv tjänst att ta avsked 

och ingå i Kongostatens armé. Den enda gången som avskedsproblem nämns är när unionen 

mellan Sverige och Norge bryts upp och Sverige riskerar att hamna i en väpnad konflikt. I 

övrigt verkar ingen av de som tagit avsked haft problem med att lämna sin aktiva tjänst i 

Sverige. I inledningskapitlet framkommer till och med att Axel Svinhufvud skulle få ha 

bibehållen lön från sin tjänst i Sverige under sitt första år i Kongostaten. Att personer ur den 

svenska militäraristokratin dels blev antagna men även välvilligt släppta ur den svenska 

armén visar på, genom Schumpeters teori, att Sverige som nation var en del av imperialismen. 

Ett Sverige som inte märkbart riskerade att hamna i väpnad konflikt kunde sysselsätta delar av 

sin militäraristokrati genom att tillåta dem att ta värvning i Kongostatens tjänst.  

 

Hannah Arendt förklarar i sin teori om imperialism att de personer som flyttade till kolonierna 

under imperialismens tid var de som förlorat på kapitalismen och därför stod utanför det 

inhemska samhället. Paralleller kan dras till de två svenskarna, Hårleman och Fahlander, som 

ansökte om plats i Kongostatens armé för att de inte kunde få anställningar i Sverige. Deras 

bakgrund handlar dock inte om att de förlorat på kapitalismen utan handlar istället om att de 

tagit fel beslut under sin utbildning och därför fått disciplinstraff. Flera av de som skrev brev 

till hans Hugold von Schwerin nämner att de var i behov av pengar och att de därför vill ta 

anställning i Kongostatens armé. Bakgrunden till att vilja till Kongo handlar för dem om att 

de var utblottade i det kapitalistiska samhälle som hade utvecklats under 1800-talet. Ingen av 

de som handfast nämnde brist på pengar i sina brev till von Schwerin blev dock anställda. 

6. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka svenskars medverkan i kung Leopold II:s 

kolonialprojekt i Kongostaten. Detta har gjorts genom att analysera brev som skickades av 

intresserade svenskar till Kongostatens generalkonsul i Sverige: Hans Hugold von Schwerin. 

Uppsatsen frågeställningar var:  

 Vilka var de svenska män som sökte anställning? (ålder, utbildning, klass, civilstånd) 

 Varför sökte de anställning i Kongostatens kolonialarmé? 

 Vad framhävde de sökande i sina brev som argument för att bli antagna? 
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 Vilka blev antagna och vad hade de gemensamt? 

 Vilka slutsatser kan dras av urvalet bland de sökande, och går resultatet att koppla till 

tidigare forskning och till teorier om imperialism?  

Analysen av det empiriska materialet visade att de svenskar som sökte tjänst i Kongostaten i 

de flesta fall var mellan 21 och 26 år, att de som sökte tjänst som militär hade någon form av 

militär utbildning i Sverige och att alla fyra samhällsklasser var representerade hos de 

sökande.  

 

Anledningarna till varför svenskarna sökte sig till Kongostaten handlade i flera fall om att 

stärka sin ekonomiska ställning, men kunde även handla om att snabbare vilja bli befordrad, 

att personerna inte trivdes i Sverige eller att de ville komma i utlandstjänst av äventyrliga 

skäl. Några sökte sig till Kongostaten för att de efter sin utbildning inte hade fått ett godkänt 

uppförandebetyg vilket krävdes för att få en tjänst i den svenska armén.  

 

Som argument för att bli antagna framhävde de sökande sin utbildning och tjänstgöring, 

språkkunskaper och kroppsstyrka. Många använde även högre uppsatta bekanta för att öka 

sina chanser att bli antagna. De som slutligen blev antagna kom i de allra flesta fall från 

samhällets övre skikt och var utbildade officerare. 

 

Uppsatsens resultat stöder tidigare forskning om att svenska militärer i Kongostaten ofta 

hämtades ur aristokratin, men några rekryterades även från prästerskapet och borgarklassen. 

Några kopplingar har även framkommit mellan urvalet av svenskarna som blev anställda och 

de teorier om imperialism som formulerats sedan början av 1900-talet. En koppling var att 

Sverige som nation var del av imperialismen vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 

då svenskar i aktiv tjänst i Sverige välvilligt godkändes att ta värvning i Kongostatens 

kolonialarmé.  

 

6.1 Vidare forskning 

Denna uppsats har tagit upp en liten del av Sveriges och svenskars roll i Kongostaten. Inga 

vetenskapliga arbeten har tidigare gjorts som fokuserar på svenska militärer i Kongostaten 

och därför finns det många riktningar att ta för vidare forskning. Något som denna uppsats 

inte berör är vad de svenska militärerna gjorde i Kongo, vad deras arbetsuppgifter var och hur 

de själva såg på sitt arbete. I Svenska Emigrantinstitutets arkiv i Växjö finns 
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Kongoveteranernas arkiv som bland annat innehåller en volym med biografiska berättelser av 

personer som var verksamma i Kongo (som militärer eller sjömän). Dessa kan vara en 

utgångspunkt för vidare forskning om svenskar i Kongo. Det finns även en rad böcker skrivna 

av svenska militärer, däribland Axel Svinhufvuds I Kongostatens tjänst, och Eskil 

Sundhagens I Kongostatens tjänst 1906-1910.  

 

Genom forskning av vad svenskarna gjorde i Kongo går resultatet om deras faktiska 

handlande att knyta an till teorier om imperialism. En annan teoribildning som vore en god 

utgångspunkt är postkolonial teori vid exempelvis analys av svenskarnas syn på Kongostaten 

och dess befolkning kontra sig själva (som representanter för det vitnormativa Europa).   
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Bilaga 1: Lista med antagningsinformation 

    

, Edward Blev ej antagen 

Ahnström, Wilhelm:  Antagen som löjtnant och avreste till Kongostaten den 6 april  

 1898. Han avled i Kongo.
126

 

Andersson, Erik:  Blev ej antagen 

Arnberger Blev ej antagen 

Brunnström, Hjalmar:  Blev ej antagen 

Carlsson, Hjalmar Blev ej antagen 

Chytraeus, Carl:  Blev ej antagen 

Drangel, Alvar Blev ej antagen 

Elfström, Hjalmar:  Antagen och var i Kongostatens tjänst 1906-01-11 till  

 1909-11-18.
127

 

Fahlander, Birger:  Antagen som officer i Kongostaten i april 1898. Anlände till  

 Kongo den 30 maj och dog 6 augusti 1898.
128

  

Fehrnström, H:  Blev ej antagen 

Golje, Sigurd:  Blev ej antagen 

Hedén, Carl:  Blev ej antagen 

Hillerström, :  Blev ej antagen 

Holmér, Fredrik:  Blev ej antagen 

Hårleman, Paco:  Antagen och anlände till Kongostaten den 29 januari 1898, han  

 dog 26 februari samma år. 

Kaÿser, Carl Blev ej antagen 

Larsén, Gustaf:  Blev ej antagen i samband med de brev han sände Hans  

 Hugold von Schwerin hösten 1905. Han ämnade återkomma  

 när han tjänstgjort i 365 dagar. I Tells lista över antagna finns  

 en G.E Larsen som dog i Kongostaten 1907.
129

 Det kan vara  

 samma person. 

Liedholm, Nils:  Antagen i Kongostatens tjänst den första augusti 1906 och  

 avled första juli 1907 (på grund av dysenteri).
130
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Lilliehöök, Adolf Wilhelm:  Blev ej antagen 

Lindberg, Carl:  Blev ej antagen 

Lund, Nils August:  Blev ej antagen 

Moberg, Gustaf:  Blev ej antagen 

Nyblom, Gustaf:  Antagen och var i Kongostatens tjänst mellan 1906-01-11 till  

 1909-01-18.
131

  

Sandahl, Sam:  Blev ej antagen 

Sandström, E:  Enligt Tell blev en underlöjtnant med efternamnet Sandström  

 (förnamn okänt) antagen 1903 vilket stämmer med den  

 Sandström som återfanns i arkivet (både till titel och tiden när  

 breven skickades).
132

 

Sjölander,:  Blev antagen som underlöjtnant i Kongostatens armé i  

 november 1905.
133

 

Stendahl, Otto:  Blev ej antagen 

Strömberg, Ludvig:  Blev ej antagen 

Wester, Arvid:  Blev ej antagen i samband med breven han skickade till Hans  

 Hugold von Schwerin i november 1905. Han var dock i  

 Kongostatens tjänst från januari 1884 till juni 1886.
134

 

Wetterhall,:  Blev ej antagen 

Youngberg, Hugo:  Blev ej antagen 
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