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den 28 juni 1800  beslöt borgarskapet i Karleby (då 
’GamleCarleby’) att bilda en ”Förening af ett Läsande 
Sällskap”, baserad i ett vidare perspektiv på förebilder 
med ursprung i Tyskland, England och USA (främst 
Benjamin Franklins berömda ”propriety library” i Phi-
ladelphia 1731) där informationssamlande kooperativa 
läse- och lånesällskap verkat sedan länge, men mera 
direkt kan man förmoda var Sällskapet i Karleby in-
spirerat av föreningarna i Åbo och Vasa för vilka de 
svenska (Uppsala och 
Karlskrona) samman-
slutningarna spelade 
den viktigaste innova-
tiva rollen. Den lokala 
urkunden fastställer att 
de inskaffade böckerna 
skall vara till ”nytta och 
nöje” att de skall vara på 
”Svenske och Danske 
Språken” och att de skall 
representera ”ej någon 
vetenskap utom Histo-
rien, både i allmänhet 
och Enskildta Staters, 
samt dertil l  hörande 
hjelpredor Geographien och Chartor, Rese- och Lef-
vernes beskrifningar, Politiske Skrifter, en och annan 
intressant Veckotidskrift och Dagblad samt Chartor 
och Kopparstick” (Läsesällskapet i Gamlakarleby). 

Här lanseras idéerna kring ett framtida folkbib-
liotek. Det tydliggörs med emfas i negationen ovan. 
Böckerna skall inte vara facklitteratur; de skall vara 

inriktade på praktiska, allmänorienterande, upplys-
ningsstimulerande ting; de skall berätta om det en-
skilda, det subjektiva, det nära och det avlägsna, ge 
bakgrund och informera om aktuella händelser och 
sammanhang. Historia/politik, reseskildringar/geo-
grafi och skönlitteratur upptar också tre f järdedelar 
av bokbeståndets ca 1000 accessionerade volymer. 
Man kan gott säga att de övergripande intentionerna 
i Sällskapets grundsyn därmed har införlivats; det 

material det erbjuder 
skapar förutsättningar 
för att önskemålen i 
stif telsetexten skall 
kunna uppfyllas. 

Men, utöver de 
här allmänna iaktta-
gelserna, innehåller 
boksamlingen, frågar 
jag, egenheter som 
belyser mera specifikt 
det faktum att den 
framväxte, å ena sidan, 
under en tid då Karle-
by utvecklades till en 
av Nordens främsta 

sjöfartsstäder och, å andra, var införlivat i ett impe-
ralt system där yttrandefriheten var begränsad och 
censurförordningar gällde? Läsesällskapen i Norden 
var givetvis inte varandras kopior. De präglades av 
sina läsares särintressen och den socialpolitiska om-
givning de var del av. Hur annorlunda är den rara 
boksamlingen som inte bara fått ett ståndsmässigt 
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rum i Karlebys vackra stadsbibliotek utan sin allra 
egen ikoniska budbärare i Anders Chydenius vars 
byst bevakar småironiskt, tycks det mig, bokhyllorna 
invid? (bild 1) Vad har han betytt?

Jag skall återkomma till Chydenius längre fram i 
denna essä. För att hitta svar på frågan om det dia-
kroniska samspelet mellan bokläsningens lokala särart 
och den tid av dynamisk och turbulent internationa-
lisering den var inrymd i, har jag valt att här granska 
’geografiböcker’ och reseskildringar som behandlar 
Afrika (eller i många fall myterna om Afrika), vilka 
utgör ett drygt dussin (inalles 17 monografier) bland 
de över nittio som på ett eller annat sätt beskriver det 
icke-västerländska i reseberättelsens sjuttonhundratals 
heroiska form med upptäcktsresanden som utfors-
kande kolonialiserande subjekt. Dessa utgör i sin tur 
nästan hälften av den totala summan reseskildringar 
(202), vilket är en anmärkningsvärd hög siffra och vitt-
nar om det stora intresset för världen utanför Europa. 
Det f inns två samverkande, kontrapunktiva skäl för 
mitt val av just Afrika som objekt för ett studium av Lä-
sesällskapets kulturpolitiska interaktivitet. Den relativt 
rika depån av litteratur om Afrika som dess medlem-
mar införskaffade, jämförd med deras urval av littera-
tur från de andra kontinenterna och mellan liknande 
nordiska boksamlingar, kan inte ha varit motiverad 
av direkta kommersiella intressen; det var knappast 
handelsstationer och segelvägar till hamnar längs de 
afrikanska kusterna som affärsmännen i Karleby hade 
i tankarna och drömde om. För det var handelsmän-
nen som utgjorde stommen i Läsesällskapet. Av de 24 
män som undertecknade beslutsdokumentet den 28 
juni 1800 var en tredjedel affärsmän som direkt eller 
indirekt hade anknytning till sjöfart, och fem av dem 
(Anders Roos den äldre, Jean Kyntzell, Jan Riska, 
Carl F. Rahm och Joachim Donner) ägde var och 
en ett flertal oceangående segelfartyg (se Ojala). Orsa-
ken var snarare, som jag vill påstå och försöka visa, det 
nordiska (och europeiska) engagemanget i Afrika som 
civilisationsprocessens ultima skådeplats där frågor 
kring handelsfrihet, kolonialism och slaveri ställdes på 
sin provokativa spets; dagsaktuella frågor som karleby-
läsarna var angelägna om att ta del av. De här aspek-

terna hänger ihop; de var i själva verket varandras 
förutsättningar och pinoredskap, i det senare ordets 
bokstavliga betydelse. Upplysningstidens idealisering 
av handel som ett civilisations- och frihetsintrument 
var kolonialismens tveeggade svärd. Den våldsamma 
uppdelningen (’scramble for Africa’) av kontinenten 
som hade varit igång en längre tid med holländarna i 
södra Afrika och portugiser, engelsmän och fransmän 
längs den väst- och centralafrikanska kusten skulle 
under adertonhundratalets senare del intensifieras tills 
att i stort sett hela kontinenten var i händerna på ut-
sugande främlingar nu inte längre bara intresserade av 
att upprätthålla handelsdepåer för sin slavhandel. Så 
här detaljerat beskriver (1820) den tyske geografen och 
filosofen Ebenhard August Wilhelm von Zimmer-
man handelns (och kolonialismens) välsignelse:

Och hvad är menniskan utan handel? En vid sin fäders 
jordtorfva fästad varelse, utan frihet i görande och 
låtande, beroende af hvarje vansinnig och sig sjelf för-
störande regering, af hvarje illiberalt öfvervälde, som 
förer tygeln efter ett oinskränkt godtycke. ...  
[U]tan handel nedtryckes menniskans själ och krop-
pen vanvårdas. Cultur, frihet, tankens utvidgande 
hämmas, och menniskans upphöjda natur hopkrym-
per till ett eländigt och ömkansvärt väsen. (E. A. W. v. 
Zimmerman, Brasilien, Chile, och Patagonien, samt deras 
invånare, efter de nyaste upptäckter [Stockholm 1820], 7, 
242; accessionsnummer 100:7. Det kursiverade acces-
sionsnumret [på bokryggen] nämns nedan i anslutning 
till varje annotering för lättare lokal identifiering.) 

Det är möjligt att Chydenius hade nickat i samför-
stånd och dessutom glatt sig över retoriken! I två 
andra volymer i serien Jorden och dess invånare (100:1 
och 100:2), som behandlar Afrika och Västindien (= 
’Black Atlantic’), skriver Zimmerman (se nedan) lika 
engagerat om myntets andra -- samverkande/antago-
nistiska -- sida, slaveriets råhet och grymma former 
och den afrikanska människans utsatthet, stumma 
värdighet och desperata motstånd. Den välsignade 
handeln och det motbjudande slaveriet hand i hand! 
De motsägelser -- eller var de bara det? -- som karak-
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täriserar Zimmermans framställningar präglar också 
Läsesällskapets afrikamaterial, och det är dem jag 
skall diskutera i det följande. 

Om Chydenius i viss bemärkelse är helt frånva-
rande i biblioteket: bland dess 1013 volymer finns inte 
ett enda verk som bär hans signum, råder det motsatta 
förhållandet vad gäller den person som resolut place-
rar bibliotekets afrikamaterial i en tidstypisk kolonial 
1700-talsfåra. Av de sjutton monografier i genren rese-
skildringar, överlevnadshistorier, och upptäcktsreselit-
teratur, har mer än hälften (9) producerats av Samuel 
Ödmann, professor i Uppsala, teolog, psalmsboksför-
fattare, linnélärjunge, och ”länstolsresenär” (’armchair 
traveller’), här i nödtvungen betydelse som sängbun-
den under senare delen av sitt långa liv (1759-1829). 
’Producerade’ är också ett passande ord. Med en 
enastående energi och trots sitt handikapp ’översatte’ 
och utgav han bok efter bok med samma lidelse som 
karaktäriserade ’apostlarna’ och resenärerna kring 
Linné (som Peter Kalm, Daniel Solander, Carl 
Peter Thunberg, Anders Sparrman); fyra av hans 
’afrikaböcker’ utkom således under loppet av bara tre 
år (1792-1795). Hans översättningsmetod var brutal: 
han ändrade, manipulerade, förkortade och la till inte 
bara egna reflexioner utan även textavsnitt från andra 
liknande verk. Så gott som varje volym är därför ett 
konglomerat av flera. Han predikar och undervisar i en 
civilisatorisk, kristen och kolonial anda. Varje bok blir 
därför en pamflett som demonstrerar den vite man-
nens, picarons, mod, dristighet, och lust att veta mera, 
liksom Ödmanns egen alternativa medhjälpande roll 
som lokalt filter och hänryckt censor inför en svensk 
läsekrets. Det är den afrikanska kusten som utgör 
skådeplats för de franska och engelska resenärerna 
han valt att använda (och vars böcker Läsesällskapet 
i Karleby i sin tur valde att anskaffa). Tre av texterna 
lägger sig (Lemprieres resa uti Marocco åren 1789 och 90 
[1795] [233]; Sonninis Resa i öfre och nedre Egypten 
[1801 [185]; och Poirets Bref om Numidien [Algeriet] 
[1792] [247]) i norra Afrika, en kustremsa som många 
karlebyskeppare var bekanta med genom sina flitiga 
resor till och från hamnar som Odessa i Svarta havet 
(Ojala 195). Kanske skäl nog för bokinköp, kan man 

misstänka: Sonninis bok om Egypten är klottrad med 
igenkännande kommentarer! 

Två texter har kusterna i Västafrika som utgångs-
punkt för räderna inåt och en tredje den östafrikan-
ska kusten. Vad som karaktäriserar de här tre mera än 
de tre ovan är kopplingen mellan den manliga även-
tyrsberättelsen om heroisk överlevnad och mötena 
med det främmande, de främmande. Våld är legitimt 
så länge det riktas mot afrikaner. När det motsatta 
sker, är det skam. I företalet till sin översättning av 
den engelske slavhandlaren från Liverpool Robert 
Norris’ bok Resa på neger-kusten till Kong. Hofvet i Da-
homej (1792) (224) förfärar sig Ödmann över det han 
erbjuds via sin sagesman: ”Ingen läsare af känsla lärer 
utan rysning följa Herr Norrris i des berättelse om de 
blodiga upträden, til hwilka han varit vitne, eller utan 
häpnad se vårt slägte i sådan vildhet. Då vi det, som 
rör Africa, äge få och opålitliga underrättelser, hoppas 
man äfven denna lilla Resebeskrifning finnas värdig 
at utgå ifrån Svensk Präss.” Den andra ’västafrikanska’ 
boken Ödmann översatte är W.C. Brownes Resa til 
africanska konunga-riket Fur, och frantsmannens, Follies, 
genom africanska Sahara. Jämte bihang af den förres 
försök at uptäcka läget af Jupiter Ammons fordna tempel 
(1801) (217). Även denna bisarra bok, ett hopkok av 
tre texter, utgår från föreställningarna, som Ödmann 
förstärker i sin redigering, om den nödvändiga kon-
frontation mellan en grym afrikansk värld och en 
europeisk, som av nödvärn (t.ex. skeppsbrott, till-
fångataganden) eller naturgiven nyfikenhet tillämpar 
den civilisatoriska friheten att tränga in i det okända. 
”Det är endast genom skeppsbrott,” skriver Ödmann 
i företalet, ”som hela denna kust blifvit oss känd, och 
de dyrköpta underrättelser wi derifrån äga, förtjena 
desto närmare wård, som man, på mensklighetens 
wägnar, bör önska, at hwart och et derifrån räddadt 
offer måtte wara de sidsta.” Den östafrikanska texten, 
Berättelse om ängelska skeppets Grosvenors strandning på 
Africas östra kust (1794) (271), är en likartad kolonial 
skröna. Mer substans finns det i de två återstående 
ödmannska översättningarna: Jacob [James] Bruces 
Resa genom Abyssinien (1795 (226:1-2) och Le Vaillants 
Sednare resa uti Södra Afrika åren 1784 och 1785 (1798) 
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(199:1-2). Båda utgör kanoniserade tidiga upptäckts-
resor till Afrika med nationella anspråk (brittiska res-
pektive franska); den förra är en berömd reseskildring 
om letandet efter Nilens källa (och författarens för-
säkran att han också funnit den, idag ifrågsatt), och 
den andra en undersökning av sydafrikanskt bloms-
terliv, ett anti-Linnéanskt projekt med syfte att er-
sätta Linnés nomenklatura med ett franskt. Ödmann, 
Linnéan själv i tron, förkortar och sammanfattar och 
kommenterar, intagande den trosvissa medresenärens 
ifrågasättande och dömande roll. Vi läser, som alltid 
i hans sällskap, flera hierarkiska texter samtidigt, där 
översättarens röst dominerar. 

Endast fyra av de utländska reseskildringarna om 
Afrika i Läsesällskapets samling befinner sig utanför 
Ödmanns räckvidd. De är Paul Jacob Bruns’ Beskrif-
ning av Egypten (1794) (252), J. S. Stavorinus’ Resa til 
Goda Hopps-Udden, Java och Bengalen (1798) (190), G. 
Molliens Resa i det inre Afrika, till Floderna Senegals 
och Gambias Källor (1825) (197), och Berättelse om fyra 
års slafveri i Algier (1816) (468), ytterligare en i genren 
(’captivity story’) ’fångenskapsberättelse.’ Stavorinus 
beskriver våldet mot lokalbefolkningen i det holländska 
Ostindien. Alla utom Stavorinus’ mycket kolonialkri-
tiska text skulle ha kunnat ingå i Ödmanns repertoar; 
Molliens genom sitt -- i motsatsen till Stavorinus -- 
reseuppdrag att bana väg för fransk herravälde och 
franska kolonier i Västafrika (Mollien återvände också 
till Paris som hjälte) och Bruns’ egyptienresa och be-
rättelsen om fritagandet från slaveri i Algier som de 
kustnära reseäventyr Ödmann var intresserad av. Ett 
intresse som han förmodligen delade med, som jag 
redan angett, läsarna i Karleby vilket kan också mo-
tivera att Läsesällskapet äger två volymer av Olof 
Agrell om Marocko: Bref om Marocco (1796) (241:1) 
och Ytterligare bref om Marocco, samt till en del om Spa-
nien och Portugal (1807) (241:2); den senare volymen en 
gåva av ”herr Rådman. a. F. Rahm 1814,” en av stadens 
förmögna skeppare. Och vem vill väl inte läsa om en 
resa som inleds med följande karaktäristik av exotisk 
dragningskraft, välbekant i resereklamtexter ännu idag: 
”Korrteligen jag hade sedt London, den uplyste och 
civiliserade Verlden. Det återstod for mig at se Barba-

riet, och jag längtar til denne Änglands motsats, liksom 
man ifrån en stor och trång Assemblée önskar komma 
i enslighet” (Bref om Marocco 3). Det var bara det att 
den ”uplyste” och ”civiliserade” världen i förnuftets och 
den västerländska kristenhetens namn höll på att lägga 
hela kontinenten Afrika under sina järnfötter. Den ter-
ritoriella uppdelningen av kontinenten som inleddes 
mot slutet av adertonhundratalet -- och mera formellt 
i och med Berlinkonferensen 1884-1885 -- hade sin 
förhistoria i etablerandet av handelsstationerna längs 
kusterna, som den litteratur vi granskat kan sägas vara 
del av. Under förra delen av seklet transporterades när-
mare fyra miljoner afrikaner över Atlanten, ett antal av 
dem kom också att tjäna nordbor, danskar och svensk-
ar, på olika kolonialiserade västindiska öar, men också 
i Afrika. Afrikamaterialet i Läsesällskapets boksamling 
är dock inte entydigt kolonialt, som vi strax skall se. 
Där ingår motstånd och kritik främst mot slaveri, och 
det är detta som den återstående delen av uppsatsen 
kommer att diskutera.

Chydenius, som vi redan sett, är boksamlingens 
ikoniska, och kan det tyckas, dekorativa förgrunds-
figur. En position han erövrat också på basen av att 
hans namn toppar listan på de tjugotal gamlakarle-
bybor som lade grunden till Sällskapet år 1800. Tre år 
senare dog han dock. Jag vill positionera hans roll som 
radikal debattör i globala frågor kring frihetsbegrepp 
och jämlikhet ur ett sociokulturellt prövande perspek-
tiv som medverkande till att i afrikaboksamlingen kom 
att, och tilläts, ingå emancipatoriska röster som trotsa-
de tidens ordning av det slag vi diskuterat ovan. Dessa 
röster fanns också bland läsarna, som framgår bland 
annat av klottret i böckerna. Som utgångspunkt tar jag 
ett välbekant citat ur Chydenius’ ”K. Finska Hushåll-
ningssällskapets prisfråga om det finska landtbrukets 
upphjälpande” (1799, paragraf 19):

Det är ömkeligit at läsa uti Historien om de Ängelska 
och Hålländska besittningarna uti Batavien [Indo-
nesien]; huru talrika de där boende hedningar voro 
tilförene och den otroliga mängd af varor som derifrån 
kunde utskeppas, men under det tyranniska herravälde 
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hvarunder de nu stått en lång tid bortåt, är landet 
til större delen ödelagt, och antalet af inbyggare har 
minskats til två tredje delar. Man kan ei utan at fälla 
tårar betrachta Spanska besittningarna uti Mexico, där 
man får se det aldra härligaste land til stor del vara 
förstört genom uppenbart våld, och aristocratiska 
författningar. Menniskligheten blöder då man ser Hed-
ningar under sina egna Förstar tilväxa i folkmängd och 
rikedomar men förstöras under ett herravälde, som 
bär namn af Iesu dyrbara lära. Otaliga exempel innom 
Europa öfvertyga oss om det samma. (Chydenius)

Jag tar fasta här på tre olika ’postkoloniala’ aspekter 
som kan utvinnas ur dessa rader och som kan anses 
underbygga den kolonialkritiska hållning som bok-
samlingen också ger utrymme för och som lokala 
läsare visste förvalta. För det första, underförstår Chy-
denius, är kolonialismen global, den ekonomiska ex-
ploateringen hetsar inte bara en västerländsk elit mot 
försvarslösa människor i tredje världen, den finns mitt 
ibland oss, även i Europa; för det andra, förklarar han, 
använder den våld för att nå sina mål, dödar männis-
kor, tar ifrån dem deras kulturer och försörjning och 
tvingar dem i massflykt; och för det tredje sker detta 
i ett aggressivt samspel mellan kristendom och mer-
kantilism (och vi kan jämföra detta -- som motvikt 
-- med den idealiserade beskrivningen av handeln i ci-
tatet från Zimmerman). Sedda mot Ömanns homilek-
tiska anammande av upptäcktsresan som civilisatorisk 
mission är de här raderna sällsynt befriande och klar-
synta. Revolutionerande för sin tid, skulle jag säga! 

Två återstående böcker i Afrikasamlingen: D. P 
[W]. Padenheims Bref till en vän i Sverige, Innehål-
lande Historisk och Geographisk Beskrifning Öfver Co-
lonien Sierra Leone i Africa (1801) (249) och Anders 
Sparrmans två volymer om sin Resa till Goda Hopps-
Udden, Södra Pol-kretsen och omkring Jordklotet samt till 
Hottentott- och Caffer-Landen, åren 1772-76 (1783 [179]; 
1802 [179:2]), tillhör den civilisationskritiska delen. 
Linnélärjungen Sparrmans naturlära från ”Hotten-
tott- och Cafferlandet” innehåller också (i motsats 
till Le Vaillants) beskrivningar av människor och 
omdömen om slaveriets förfärlighet och omänsklig-

het. Sparrman var också delaktig i det svensk-dansk-
engelska Sierra Leone -projektet, ett försök, att med 
stöd av Gustav III (1887), skapa en ekonomisk fristad 
via jordbruk för befriade slavar som som tack skulle 
utföra hårt arbete och ingå i ett nytt ’Jerusalem’ i Swe-
denborgiansk nykristen anda. Med Carl Bernhard 
Wadström, hängiven mystiker och Swedenborgian 
som skulle bli en av Europas främsta vapendragare 
mot slaveriet, reste han till Senegal-Gambia 1787 för 
att undersöka möjligheterna. Wadström skrev två 
pamfletter på engelska med anknytning till expeditio-
nen, Observations on the Slave Trade, and a Description 
of some part of the Coast of Guinea (1789) och den kän-
daste av dem, An essay on colonization, particularly app-
lied to the western coast of Africa, with some free thought 
on cultivation and commerce (1794), vilka kanoniserade 
abolitionisttexter karlebyläsarna hade tillgång till i sin 
essens genom Wadströms resebrev som trycktes be-
nämnd Resa från Stockholm genom Danmark, Tyskland 
och Frankrike till Senegal länderna i Afrika, åren 1787 
och 88 i den mycket populära serien Archiv af nyare 
resor till Lands och Sjöss, ”en månadsskrift för bildade 
läsare” (1811) (205:6; det femte bandet, som innehål-
ler Wadströms brev 1-9, saknas). I ett brev daterat 20 
november 1887 tillsänt den svenske finansministern 
”Grefve Ruth,” föreslår Wadström att en svensk ”han-
delskoloni” skall etableras vid Cape Mesurado, nära 
mynningen av floden Saint Paul som rinner ut i nuva-
rande Monrovia, huvudstad i Liberia. Tiden är lämp-
lig, förklarar Wadström, dels genom att fransmän och 
engelsmän är upptagna med att slåss mot varandera, 
dels att platsen är olämplig för slavhandel och därför 
inte heller har något intresse för de två andra sta-
terna. ”Et kronoskepp måste öfverföra kolonisterna, 
hvilka borde förses med lifsmedel för 6 månader,” 
och tillägger som ytterligare ett argument att ”folket 
i denna trakten är ovanligt fromt och eftergifvande” 
(Archiv 1811, 205:6, 73-74). Till kolonin i Sierra Leone 
anslöt sig också den svenske löjtnanten Padenheim 
och de tre ”afrikanisterna” Adam Afzelius, August 
Nordensköld och Jacob Strand. 

Den förra delen av Padenheims bok är en pas-
sionerad attack, i brevform till en anonym vän och 
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välgörare i Sverige, mot slaveriet, som en slags förstu-
die till den senare, en etnografisk redogörelse av plat-
sens brukbarhet. Även om Padenheims bok (liksom 
Wadströms hållning) def initivt är mot slaveriet är 
den inte anti-kolonial, trots att han i förordet starkt 
avvisar beskyllningarna om ett ”nytt Swedenborgia-
niskt Jerusalem” (4-5). Det svensk-engelska sällskapet 
gjorde ett flertal expeditionen för att undersöka -- 
med den svenska kungens uppmuntran -- det kolo-
niala ”Jerusalems” möjligheter; August Nordenskiöld 
dog i samband med en sådan strapats (106-08), som 
liknar den typ av rekognoceranden som svenska mis-
sionärer (SMS) företog i Kongodeltat ett hundra år 
senare för att etablera missionsstationer (Granqvist). 
Helt följdriktigt, kan det tyckas, inhandlar den svens-
ka staten den västindiska ön St. Bartélemy 1784, som 
förblev under svensk flagg till 1878, och som initi-
alt skulle åstadkomma en hysterisk reslängtan bland 

folket i Österbotten (Olin) tills insikten infann sig 
(bland annat genom den österbottniska seglationen 
på Nord- och Sydamerika) att ön var obrukbar.

Karlebyläsarna hade tillgång till ytterligare en rap-
port från Sierra Leone genom slaverimotståndaren, 
läkaren Thomas Winterbottoms ”Sierra-Leone-
kusten och dess Invånare” som ingick i Archiv (1811 
205:3), liksom delar av John Barrows (Campe 1812, 
175:14-15; Archiv 1810, 205:1) och Mungo Parks 
(Campe 1812, 175:14-15) banbrytande reseskildringar 
från södra Afrika där dessa tidiga inlandsresenärer 
utvecklar en blick som både kan identifiera och kri-
tisera det koloniala systemet men också gestalta afri-
kanska människor som varelser av kött och blod. En 
annan resenär, esten Adam Johann Krusenstern 
tuschar endast Kap Horn under sin jordenruntresa 
likt så många andra koloniala kartritande ’upptäckts-
resanden’ i farten ända upp till början av aderton-

”Sierra Leone bugten.” Plansch i Zimmerman, bok 1 (1817). 
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hundratalet (här var uppdraget den ryske kejsarens). 
Karlebybiblioteket tillhandhåller hans reseskildring 
både i bokform (1811, 233:1-2) och som följetong 
(fem avsnitt i Archiv [1811, 205:3, 6]). 

Lust efter landamären och handelsstationer är inte 
den fiktive resenären Alexander Selkirchs ledsa-
gare under sin tur jorden runt. Av de sammanlagt tolv 
volymerna som den svenska översättningen Sällsam-
ma resor (1819-23) av de fyra tyska arbetena bestod av, 
äger Läsesällskapet anmärkningsvärt många – eller 
tio. Tre av dem behandlar Afrika (1822-1823, 231:7-9) 
med den unge ryske aristokraten som ciceron och 
pikaresk hjälte. Johann Christian August Bauer 
alias Selkirch, präst och lärare i Leipzig, berättar för 
”Ungdom och Olärda” om ett Afrika som är långt 
mera verklighetsbaserat än de koloniala romaner 
som mot slutet av seklet skulle komma att dominera 
gestaltningarna av kontinenten. Genom att låta hol-
ländska och portugisiska missionärer, kolonialister 
och slavhandlare berätta sina historier utan avbrott, 
kan Bauer upprätthålla en mera komplex bild av de 
konfrontationer Selkirch tvingas både delta i och be-
vittna. Picaron är den ’olärde’ som genomgår elddop 
på vägen mot insikter som i bästa fall blir frågeställ-
ningar. Han -- och läsarna -- undrar över: Finns 
det skillnader mellan den europeiske missionären 
och den afrikanske ’trollkarlen’ med sina ’fetischer’? 
Minskar inte slaveriet där islam har fått fäste? Är de 
vitas våld mera legitimt än de svartas? Selkirch tar 
sig fram via handelsleder, floder, uppdrag, tiggeri från 
Kap till Freetown och ju längre han når de västaf-
rikanska flodområdena och hamnarna desto tätare 
blir hans fördömanden av slaveri, kidnappningar, och 
våldtäkt. Och konstaterar han likt en Chydenius om 
det ekonomiska sambandet mellan våld, slaveri och 
handel: ”Ju djupare man kommer in i landet, destor 
bättre pris är det på slafvar, emedan de Europeiska 
varorna [cattun, jernstänger, bössor, krut, sablar, 
brännvin, knifvar, speglar] der hafva ett högre värde 
än vid kusten, men i synnerhet derföre, att slafhand-
larne måste erlägga tull til hvarje herre, genom hvart 
gebiet de tåga” (Selkirch 1822, 231:7, 226). Han når 
slutligen Sierra Leone -kolonin (som vi lärt känna), 

berättar dess historia, ’liftar’ med ett slavfartyg (bild 
2) och bevittnar ett myteri där han själv var nära att 
mista livet i egenskap av vit man. Och fortsätter resan 
mot Tunisien som om det var rättmätigt ... . 

Men den enskilda volym i Läsesällskapets bibliotek 
som utgör den mest välgjorda av tidens kultur- och so-
cialantropologiska framställningar av Afrika är det första 
verket i Zimmermans elva böcker långa serie Jorden och 
dess Invånare, Historisk Tafla af det Adertonde Århundra-
dets Upptäckter om fremmande Folkslag och Länder (1817, 
100:1), som berör just det område som Selkirch tar 
sig igenom i Bauers berättelse. I sin långa diskussion 
om slaveriet använder Zimmerman källor som Norris, 
Mungo-Park, Wadström, Campe och litteratur ur de 
engelska kretsarna kring Sierra Leone -kolonin, men 
framför allt självbiografin The Life of Olaudah Equiano 
or Gustavus Vassa (1789), den första afrikanska boken 
överhuvudtaget. Den får här kanske sin första svenska 
kritiska tillämpning. Hans syfte är inte bara att presen-
tera förklaringsmodeller till slaveriets utbredning, dess 
globala omfattning, dess olika lokala former och den 
pågående motståndskampen. Med hänvisningar till, 
bland andra, den som brukar benämnas den första pu-
blicerade afro-amerikanska poeten Phillis Wheatley, 
utvecklar han naturrättsliga argument om individens 
moraliska auktoritet oberoende av grupp och kön. Som 
bevis på ”denna Negrinnas genie” översätter han två 
strofer ur hennes dikt ”Imagination” ur Poems on Various 
Subjects (1773); även denna hänvisning är förmodligen 
den allra första på svenska (124-25). 

Läsesällskapets i Gamlakarleby boksamling som 
berör Afrika är i förhållande till motsvarande annan 
icke-europeisk litteratur i biblioteket en klass för sig. 
De två kategorierna jag lösgjort, den ena med direkt 
utgångspunkt i Samuel Ödmanns konservativa över-
sättningsstrategi och den andra metaforiskt i Anders 
Chydenius’ emancipatoriska ideologi, gestaltar olika 
förhållningssätt till kontinenten, liksom till dåtidens 
stora frågor kring innehållet i civilisationsprocesser-
na. Materialet visar hur en reselitteratur medverkar 
till att skriva in föreställningarna om ett underlägset, 
behövande och rikt Afrika och förbereder européer-
na mentalt för den auktion som brutalt skulle stycka 
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kontinenten. Materialet visar på slaveriets omfattning 
och grymhet men också på motståndets innehåll 
och möjligheter. Det ifrågasätter inte kolonialismen 
som sådan, men här uppträder tvivel på den koloniala 
handelns förmåga att fungera som en socialiserande 
faktor människor och länder emellan. Zimmermans 
dubbla och motsägelsefulla budskap har sin mot-
svarighet i Ödmann-Chydenius -paradigmet. I alla 
händelser hade borgarskapet i Karleby ett bokförråd 
kring Afrika som ställde frågor; frågor som de själva 
varit med om att formulera och grubbla över. 

raoul granqvist
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Afrikabilden idag

Intervju med författaren Lennart Hagerfors, 
uppvuxen som missionärsbarn i Kongo, 
som ständigt återkommer till Afrika i sina 
romaner, bl.a. i uppväxtskildringen Längta 
hem (2005).

- Hur upplever du att Afrikabilden har föränd-
rats från svensk horisont?
- Under min livstid har den förändrats ganska mycket. 
När jag var ung på 50-talet så var Afrika mycket starkt 
en del av en svensk berättelse, eftersom så många 
var engagerade i missionen. Många såg missionen 
något stort och heroiskt och Afrika var exotiskt och 
spännande. Därför var länder som Kongo viktiga i ny-
hetsrapporteringen då. Detsamma gällde länder som 
Etiopien på 1970 och 80-talen, men då var det bistån-
det som tagit över missionens roll i Afrika.

- Hur ser det ut idag då?
- Afrika är inte någon del av en svensk berättelse 
längre. Missionärerna ansågs ju vara goda och upp-
offrande människor som skulle omvända och upplysa 
afrikanerna och biståndsarbetarna ansågs ha en viktig 
uppgift i att hjälpa och utveckla Afrika. 

- Vilken syn har man på Afrika idag?
- De flesta har en mörk bild för ögonen. Dålig eko-
nomi och korruption innebär att man ser pessimis-
tiskt på Afrikas framtid. Men idag låter man Afrika 
klara sig självt och det är inte självklart att man måste 
ingripa för att bistå eller frälsa kontinenten.

- Hur ser du på Afrikas framtid?
- Det kommer nog tyvärr fortsätta vara mycket krig 
och lidande i Afrika de närmsta åren. Jag ser dock 
flera positiva tendenser, inte minst i Botswana som 
är något av ett föregångsland. Men det tar lång tid 
att utveckla en kontinent, det tog lång tid för Europa 
också, och det var inte mer än ett halvsekel sedan 
kolonialtiden tog slut. På sikt tror jag på en bra ut-
veckling i Afrika. D

peter björkman
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