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Ghanariket 300-1200

Förhistoria

Maliriket 1200-1400

Stora Zimbabwe 1000-1680 

Songhai 1375-1590 ca

Kano- och Katsinariket, Agadez 1000-1500 ca

Kapplöpningen om Afrika 1880-1914

Avkolonisering 1914-1980

Egypten 3200-1070 f.Kr

Afrikas historia är relativt okänd 
för de flesta i västerlandet. 

Betydelsen av Afrika växer och 
det är viktigt att känna till  

kontinentens historia  för att öka  
förståelsen av nuvarande 

utveckling. Afrika är en hel 
kontinent med mängder av olika 

kulturer. 

Aksumitiska riket 100f.Kr -600 e.Kr ca  

Boskapsskötsel för cirka 9.000 år sedan 

Åkerbruk för cirka 8.000 år sedan 

Nubien 3500-593 f.Kr

Luba och Lunda, Kongoriket 900-1890 

Slavhandeln 1400-1890

Kanemimperiet 1389-1650 ca

Användning av metaller 7.000 år sedan 

. Bantuexpansionen 2000 f.Kr-500 e.Kr

Området vid stora sjöarna 600-1700

Islams spridning i Nordafrika 634-700
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Afrikas geografi.
Afrika är en gigantisk kontinent 
omfattande 55 olika länder.

Ekvatorn går rätt igenom 
kontinenten och medför att 
Afrika är den varmaste av våra 
kontinenter.

Från norr till söder är avståndet 
cirka 800 svenska mil. Den 
största bredden är omkring 780 
mil.

Afrikas befolkning uppgår till 
cirka en miljard människor.  
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. 

Uppfattning om Afrikas stora yta.
För att få en greppbar uppfattning om 
storleken på Afrika visas i bredvidstående 
bild kända länder inlagda på Afrikas yta.

Vid vistelse i USA frapperas man ofta av 
att landet är så stort. Men relativt Afrika 
är USA litet.

I europeiska mått är Frankrike ett stort 
land till ytan. Placerat på Afrikas karta i 
norr är Frankrike ett litet land.
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Atlasbergen i norr når 
ibland över 4.000 
meter och har snö på 
topparna.

Djupa skogar i Kongo.

Kalahariöknen är 
världens äldsta öken.

Saharaöknen är 
världens största öken.

Höga berg i Etiopien 
omgivna av tropisk skog.

Det rika djurlivet på Afrikas 
savann.
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Afrikas stora floder.
Kring Afrikas floder 
har flera viktiga 
kulturer uppstått.
Floderna ger 
färskvatten och utgör 
ofta de enda färdvägar 
som går att använda.

Floden Niger.
Niger har en längd på 
över 400 mil och har 
omgärdats av flera 
stora kulturer.

Oranjefloden.
Floden löper genom 
Sydafrika med omnejd 
och är 186 mil lång.

Kongofloden.
Kongofloden är hela 437 
mil lång. Floden har ett 
djup på över 200 meter och 
är därmed den djupaste av 
alla större floder i världen.
Avrinningsvolymen 
överträffas endast av 
Amazonfloden. 

Floden Volta.
Volta har tre stora 
grenar. Den längsta 
flodgrenen är cirka 
150 mil.

Floden Zambesi.
Zambesi har en längd 
av 257 mil.
De stora Viktoriafallen
är en del av Zambesis 
färdväg. 

Floden Juba.
I Somalia rinner floden 
Juba ut i havet. Juba 
är 165 mil lång. 
Flodens källor ligger 
på Etiopiska 
höglandet.

Nilen.
Nilen är hela 667 mil 
lång. Källorna ligger 
2.700 meter över 
havet.
Från Viktoriasjön
rinner Vita Nilen som 
sammanfogas i Sudans 
inland med Blå Nilen.
Nilen är världens näst 
längsta flod
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Homo habilis i Tanzania.
Fynd av mänsklig verksamhet har bland annat 
gjorts i Olduvai Gorge i Tanzania.

Homo habilis använde
Stenverktyg.

Homo erectus.
Med början för cirka 1,8 miljoner år sedan levde 
homo erectus i östra Afrika. Hjärnan hade vuxit 
och gången blev mer upprätt.
Banbrytande för homo erectus var att elden 
började användas.  Verktygen blev också mer 
sofistikerade.

Homo erectus levde i cirka en miljon år. De spred 
sig sannolikt över flera kontinenter. Troligen 
utvecklade homo erectus ett språk som kom att 
betyda oerhört mycket för
utvecklingen.

Vid Torkanasjön i Kenya
har man funnit ett väl-
bevarat skelett av den
s.k. ”Torkanapojken”. 
Troligen tillhörande homo
Erectus.

Förhistoria.
I östra Afrika har flera lämningar återfunnits som 
antas vara ursprung till den nuvarande människan 
homo sapiens.
Särskilt i Awashdalen i Etiopien har banbrytande 
fynd gett nya insikter. 
Fyndet ”Lucy” blev känt över hela världen med en 
ålder av cirka 3,5 miljon år. Men ganska nyligen 
fann man ”Ardi” som beräknas ha en ålder av 4,4 
miljoner år.

Awashdalen i Etiopien.

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20
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År 1000 f.Kr år 0                 

Fynd av homo sapiens i Sydafrika.
I Border Cave har flera fynd av homo sapiens 
hittats som konkurrerar med fynden i Etiopien om 
att vara äldst.

Väggmålningarna från Border Cave är troligen 
världens äldsta. Lämningarna anses vara upp till 
200.000 år gamla.

Klasies River Mouth i Sydafrika.
Unika lämningar av homo sapiens har upptäckts i 
Klasies River Mouth i Sydafrika.

I ett omfattande grottsystem har man funnit 
mänskliga lämningar som är cirka 125.000 år 
gamla.

Homo sapiens.
Nutidsmänniskan kallas homo sapiens. För cirka 
400.000 år sedan framträdde arten i östra Afrika. 
Vilka som är de äldsta lämningarna av homo 
sapiens är omtvistade.
En av de äldsta lämningarna av homo sapiens 
kommer från Omodalen i Etiopien.

Omodalen i Etiopien.

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000
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År 1000 f.Kr år 0                 

Tidig industri i nildalen.
Troligen var ett underjordiskt stenbrott i nildalen
världens tidigaste industriliknande verksamhet. 
Detta skedde redan för cirka 35.000 år sedan.

Även Västafrika utvecklas.
Vid Iwo Eleru i västra 
Nigeria fanns utvecklad 
verksamhet med sten-
verktyg för omkring 
10.000 år sedan. 
I närliggande Kamerun 
kom motsvarande 
utveckling för omkring 
7.000 år sedan.

Troligen var människorna samlade i grupper om 
10-25 personer och var ej bofasta.

I Taforalt i Marocko har man funnit en grav med 
200 människor som är cirka 10.000 år gammal.
Bland de mest intressanta iakttagelserna är att 
kunskapen om stenverktyg hade spridit sig över 
den väldiga kontinenten. 

Stenverktyg och klippmålningar.
Genom att utveckla förfinade 
stenverktyg kunde homo 
sapiens utföra betydligt 
mera avancerade 
förädling av råmaterial.
I Sydafrika använde man 
stenyxor och andra 
verktyg redan för 
45.000 år sedan.
För cirka 20.000 år sedan
var liknande verktyg 
utbredda i Zambia.

Vid orten Tassili i södra Algeriet har man funnit 
förhistoriska  klippmålningar upp till 8.000 år 
gamla. Boskapshjordar betande i det gröna Sahara 
är avbildade på klippväggar.

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000
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År 1000 f.Kr år 0                 

Saharaöknens växlingar.
Som vi känner Sahara är det en öken med berg 
som överstiger 3.000 meter. Men klimatet och 
därmed fuktigheten har gjort att Sahara också 
varit grönskande eller åtminstone savann-
liknande.
Fynd visar att jägarfolk drog genom Sahara för 
cirka 70.000 år sedan. Efter detta kom en 
torrperiod till för omkring 12.000 år sedan. Då 
kom regn som gjorde Sahara beboeligt.

Hällristningar visar bilder på krokodiler, elefanter, 
noshörningar, flodhästar m.fl. som då levde i 
Sahara.
För cirka 7.000 år sedan kom så åter torka vilket 
gjorde att Sahara blev obeboeligt för omkring 
5.000 år sedan.
Sannolikt medförde torkan att mängder av 
människor drog sig till flodområden som Nilen 
och Niger. 

Åkerbruk.
Åkerbruket bredde ut sig relativt sent i Afrika. I 
Egypten odlades tidigt vete och korn. Men dessa 
grödor passade ej i tropiska och subtropiska zoner.
Där fick man istället odla durra och hirs som är 
mycket svårare att förädla.
Rester av 7.000 år gamla durraodlingar har 
återfunnits strax norr om Khartoum i Sudan. 

Att durra och hirs är så svåra att förädla har 
sannolikt påverkat livsmedelsförsörjningen i stora 
delar av Afrika.

Durra                                     Hirs

Jordbruket börjar.
I Nabta Playa i sydvästra Egypten har man funnit 
lämningar av domesticerad boskap som är cirka 
10.000 år gamla. Förmodligen är det världens 
äldsta fynd av boskapsskötsel.

Cyrenaika

Nabta Playa.

Får och getter kom sannolikt från sydvästra Asien 
eftersom dessa djur ej fanns i Afrika. 
Lämningar av får och getter är cirka 7.000 år 
gamla. Fynden kommer från områden kring Nilen.

I Cyrenaika i östra Libyen fanns sannolikt fasta 
bosättningar med djur för omkring 8.000 år sedan.

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20
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Användning av metaller.
I Egypten användes koppar från omkring år 5000 
f.Kr. Det var ren koppar som ej bearbetades.
Cirka tusen år senare kunde man förädla koppar. 
Brons kom till Egypten omkring år 1500 f.Kr. 
I övriga Afrika fanns inte någon bronsålder utan 
spridningen av järnförädlingen blev avgörande.

Järnet infördes i Egypten under 600-talet f.Kr av 
assyrier och greker.
Norr om Sahara i övrigt började järn användas 
omkring år 500 f.Kr

Till Västafrika kan kunskapen om järnförädling ha 
kommit via Karthago som idkade handel över 
Sahara. Järnfynd har hittats i Västafrika från 
omkring 300-talet f.Kr.

I södra Afrika fanns knappast något jordbruk före 
järnets ankomst. Det var järnhackan som möjlig-
gjorde jordbruket. Dragdjur hade inte kunnat 
användas på grund av tsetseflugan.
Till regionerna kring de stora sjöarna kom 
kunskapen om järnhantering något senare. 
Till södra Afrika, exempelvis Zambia, nådde järnet 
under 200-300-talen e.Kr.

Boskapsskötsel och åkerbruk.
Möjligheterna till matförsörjning har avgjort var 
människor bosatt sig och bildat samhällen.
Till en början var alla människor nomader som 
levde  på jakt, fiske och insamling av grödor.
I bantuernas hemregion dominerade till en början 
ett skogsjordbruk där man odlade pisang och jams.
Klassiskt åkerbruk krävde förädling av utsädet och 
kom i en andra fas.

Boskapsskötseln var på vissa platser omöjlig på 
grund av djursjukdomar. Tropisk miljö utgör en 
perfekt miljö för sjukdomsspridning genom det 
fuktiga och varma klimatet. 

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20
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Kerma som huvudstad (2500-1070 f.Kr).
Efter Egypten framträdde i Nubien Afrikas andra 
dokumenterade statsbildning.

Huvudstden hette Kerma

Napata (900-593 f.Kr).
Omkring år 900 f.Kr blev Nubien starkt och kom 
att behärska Egypten. 
Huvudstaden låg i Napata som var en välutvecklad 
stad.

Skiss över
Napata.

Från den nubiska högkulturen finns många 
pyramider och andra byggnader efterlämnade.

Nubien (3500-593 f.Kr).
Nubien utgjorde en egen kultur som geografiskt 
omfattade delar av södra Egypten och norra 
Sudan. Under perioder låg Nubien under egyptiskt 
herravälde men var emellanåt en framträdande 
stormakt. Till och med Egypten erövrades en tid av 
nubierna.

Gamla lämningar i 
Nubien är över fem
tusen år gamla.

Under Egyptens
pyramidbyggande
användes många
slavar från Nubien.

Mycket tidigt odlade
man vete och korn.

Den nubiska kulturen
var mycket tidig
och högtstående.

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20
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Mellersta riket (2200-1550 f.Kr).
I Egypten bröt inbördeskrig ut och dessutom led 
landet av 22 historiska perioder av hungersnöd. 
Faraonerna tappade något av sin gudomlighet och 
regeringsmakten växlade ofta.
Thebe var huvudstad under större delen av 
perioden. 

Thebe

Omkring 1650 f.Kr kom det asiatiska hyxosfolket
till nildeltat. Detta folk expanderade och kom att 
utgöra en hel dynasti i Egyptens historia. 
Hyxosfolket använde stridsvagnar vilket bidrog till 
överlägsenhet i krigföringen.

Nya riket (1550-1070 f.Kr).
Tiden under nya riket var Egyptens högperiod 
territoriellt. Nubien, delar av Palestina och Syrien 
erövrades.
Det är under denna period de för oss kända 
faraonerna Echnaton, Ramses I-III, Tutankhamon
och den kvinnliga faraonen Hatshepsut härskade.

Abu Simbel byggt av Ramses II.

Summering Egypten.
Egypten kom att domineras av främmande makter 
efter Nya Riket. Bland de främmande makterna 
var Assyrien och Rom de mest kända.
Kulturen i övriga Afrika kom att påverkas ytterligt 
lite av Egypten. Den egyptiska kulturen var specifik 
för nildalen. Samtidigt med den egyptiska 
högperioden uttorkade Sahara vilket isolerade 
nildalen från övriga Afrika. 

Egypten (3200-1070 f.Kr) .
I södra Egypten började man redan för cirka 7.000 
år sedan att använda oförädlad koppar för mindre 
verktyg. Ett tusen år senare hade man lärt sig att 
rena och förädla koppar. 
Nilen svämmade årligen över och gav därmed 
goda skördar. Med jordbruk och metallanvändning 
uppstod den fantastiska egyptiska kulturen.
Ett enat land uppstod omkring år 3200 f.Kr.

Gamla riket i Egypten (3200-2200 f.Kr).
Under denna period byggdes pyramiderna i 
Egypten. Den största är Cheopspyramiden byggd 
omkring 2500 f.Kr.

Faraonerna betraktades som halvgudar. Allt 
utanför nildalen betraktades som kaos.
Landet var glest befolkat och folkökningen var 
ringa på grund av sjukdomar. 

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20
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Före bantuexpansionen levde befolkningen i 
södra Afrika på jakt och insamling av nödvändiga 
ätbara grödor.
Med bantufolkens ankomst spreds kunskapen om 
jordbruk och boskapsskötsel som därmed fick ett 
genombrott.

Spridning av bantuspråket.
Från ursprungsområdet kring dagens Nigeria och 
Kamerun spreds också språket söderut.
Idag talas omkring 2.000 olika språk i Afrika. 
Bantuspråken utgör cirka 500 av de använda 
språken. Närmare 200 miljoner människor talar 
någon form av bantuspråk.

Koloniala språk.
Inom statsförvaltning och administration används 
idag oftast språk som de koloniala härskarna 
tillämpade. 

Bantuexpansionen (2000 f.Kr.–
500e.Kr).

I dagens Nigeria fanns en stark kärna av bantufolk. 
Bantuerna migrerade söderut i flera vågor.
Det var en av historiens mäktigaste migrationer 
som pågick från omkring år 2000 f.Kr till 500 e.Kr. 

I en första etapp nådde man de stora sjöarna i öst 
för att därefter expandera söderut.
Bantuerna använde stenredskap som hittats nära 
Kalahariöknen
. 

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20
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Kontakter med Israel?
Med trakten på andra sidan Röda havet hade 
Aksumitiska riket frekventa kontakter. Något 
omtvistat låg i denna region landet Saba. 
Drottningen av Saba mötte kung Salomo av Israel.

Många judar utvandrade till dagens Jemen och 
Etiopien.
Via kontakterna med Israel kom också 
kristendomen att spridas till Etiopien under 300-
talet e.Kr. Idag utgör Etiopien ett undantag mot 
omgivande muslimska länder avseende religion.

I slutet av 600-talet kom även förföljda muslimer 
till Aksumitiska riket efter inbördesstrider inom 
Islam.

Kulturdrag.
Folket i det Aksumitiska
riket tillverkade enorma 
obelisker som 
fortfarande står på 
plats.

Man tillverkade mynt
i guld som återfunnits
långt utanför
regionen.

Genom sitt läge kom det Aksumitiska riket att vara 
en viktig mellanlänk i Europas handel med Indien. 
Bland annat använde romarna Aksum som för-
sörjningsplats. 

Aksumitiska riket (100 f.Kr-600 e.Kr ca)
I regionen av nuvarande Etiopien fanns under 
några hundratals år det Aksumitiska riket.
Detta rike erhöll sin storhetstid efter att Nubien 
tappade sitt inflytande.

Det Aksumitiska riket omfattade också delar av 
Eritrea, Sudan och områden på andra sidan Röda 
havet.

Aksumitisk
krigare.

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20
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Huvudstaden Koumbi Saleh.
Huvudstad för Ghanariket var Koumbi Saleh.
Det är en mytomspunnen stad som efterlämnat
ruinlämningar.

Mitt i handelsvägarna.
Genom Ghanariket gick flera floder. Bland annat 
den stora Nigerfloden.
Från alla väderstreck kom karavaner och på 
floderna kom farkoster med varor. Ghanariket 
grundade sig på handel.

Ghanarikets slut.
Ett berberfolk som hette almoravider erövrade 
1076 huvudstaden Koumbi Saleh varefter riket 
förföll.

Almoravider

Ghanariket (300 - 1200).
Ghanariket är det äldsta riket i Västafrika. Riket 
fick namn efter härskaren Ghana.
Vapen av järn gjorde att folket i Ghanariket blev 
överlägsna omgivande grannar..

Ghanarikets utbredning.

Rikets storhetstid varade under perioden 800-
1100. Ghana av idag har ingen anknytning till 
Ghanariket.

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000



Översikt Afrikas historia: Området vid de stora sjöarna 600-1700.

År 1000 f.Kr år 0                 

Rift Valley.
I Kenya ligger en bergskedja med djupa 
dalgångar. 
Här fann man ”Lucy” som var en förmänniska för 
miljoner år sedan.

Rift Valley

Massajer.
Massajerna kom att behärska Rift Valley från 
1600-talet. De spred sig söderut in i nuvarande 
Tanzania. Massajerna 
behärskade ett stort rike. 
I slutet på 1800-talet kom 
britterna och tog makten. 
När massajerna utvidgade
sitt rike tvingades bofasta
boskapsskötare söderut. 
I nuvarande Tanzania fanns
ingen politisk ledning utan 
varje smågrupp lydde sina egna rättsregler och 
saknade hövdingar.

Bunyoro.
I norra Uganda uppstod  det mäktiga riket Bunyoro
under 1200-talet. När regenterna krävde allt 
högre tribut av befolkningen bröt sig flera 
landsdelar ur samhällsordningen varefter Bunyoro
sakta sönderföll under 1700-talet.

Området vid de stora sjöarna 
(600-1700).
Till savannen i östra Afrika hade folk från södra 
Sudan ankommit under 1000-talet f.Kr. De bedrev 
boskapsskötsel tidigt.
Omkring år 1000 e.Kr bedrev man åkerbruk. 
Ungefär samtidigt började man odla bananer vilka 
kommit från Asien. 

Regionala förutsättningar.
Förutom att sjöarna i östra Afrika är stora är 
nederbörden riklig. De stora sjöarna ligger i en 
gravsänka med stora vattendrag mellan dem.
Från Viktoriasjön flödar Nilen norrut.
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Översikt Afrikas historia: Området vid de stora sjöarna 600-1700 .

År 1000 f.Kr år 0                 

Buganda var byggt på att hövdingen var krigare. 
Sålunda var samhället strikt militärt. Varje fri man 
valde vilken befälhavare man ville tjäna under. 
Systemet ledde till strider om tronföljd. De 
konkurrerande hövdingar som inte blev prinsar 
likviderades.

Rwanda.
I Rwanda utvecklades samhället starkt under 
600-talet. Tidigt hade man både boskapsskötsel 
och åkerbruk. 
Man hittade salt vilket var synnerligen viktigt för 
mathushållningen. 

Rwanda konkurrerade med Buganda om makten i 
regionen. I Buganda
tillhörde merparten 
tutsier medan man i 
Rwanda tillhörde hutu. 
Maktkamperna blev 
särskilt tydlig under 
1700-talet och kan 
förmodligen ha 
påverkan på inbördes 
strider ännu idag.

Regionen var tidigt ovanligt våldspräglad.

Karagwe.
Vid sydvästra delen av Viktoriasjön låg riket 
Karagwe. 
Karagwe gränsar 
mot både Uganda 
och Rwanda 
men tillhör 
idag Tanzania.

Sannolikt uppstod Karagwe via att folk tvingades 
fly från regionerna strax norr och väster om 
Karagwe. Högperioden rådde under 1700-talet.

Särskilt intressant med Karagwe är att i denna 
region mötte kulturerna från de stora sjöarna 
kulturerna  i de östliga landsdelarna.

Forts. ”Området vid de stora sjöarna” 

Buganda (1380-1850).
Buganda är en region i dagens Uganda. Buganda
ligger direkt nordväst om Viktoriasjön.

Under 1400-talet växte Buganda fram som en 
stormakt i regionen. Främst expanderade Buganda
på Bunyoros bekostnad.
I Buganda levde man i huvudsak genom banan-
odlingar. Djursjukdomar gjorde att man inte kunde 
bedriva boskapsskötsel.
Buganda var relativt tättbefolkat.
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Översikt Afrikas historia: Islams spridning i Nordafrika 634-700.

År 1000 f.Kr år 0                 

Amr ibn al-As.
Den historiske härföraren 
Abr ibn al-As lade från år
624 på fyra år under sig 
Libyen och större delen 
av Tunisien. 

I nuvarande Algeriet fick 
islamisterna starkt mot-
stånd av berber under 
härföraren Kusayla om 
vilken det har skapats 
många legender. 

I början av 700-talet hade islamisterna erövrat 
hela Nordafrika. 

Religioner i dagens Afrika.
Kristendom och Islam dominerar religionerna i 
dagens Afrika.
I vissa regioner möts de båda religionerna under 
krigiska förhållanden. Tolerans råder inom andra 
regioner.

Hinduism har kommit med invandring från Indien. 
Lokalt bedrivs också naturreligioner.

Islams spridning i Nordafrika (634-700) 
År 639 invaderade 4.000 muslimer Egypten. Inom 
tre år hade hela Egypten erövrats från det mäktiga 
bysantinska riket.
Med en brinnande vilja 
att sprida den islamska 
läran efter Muhammeds 
död år 632 erövrades 
hela norra Afrika och 
större delen av den 
iberiska halvön. 

Den islamistiska expansionen i Nordafrika och upp 
genom Spanien gick oerhört snabbt med tanke på 
den tidens distributionsteknik.

År 732 vid den franska staden Poitier stoppade 
Karl Martell islams expansion in i Europa.
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Översikt Afrikas historia: Luba, Lunda, Kongoriket 900-1890.

År 1000 f.Kr år 0                 

Luba och Lunda (900-1700 ca).
I regionen sydost om Kongoriket fanns under 600-
talet bofasta människor. Boskapsskötsel var svårt 
och man fick leva på fiske och jakt.
Handeln fick ett genombrott under 900-talet. 
Elfenben var en eftertraktat handelsvara.
Lubakulturen växte sig stark. Portugisernas 
kolonisering mötte hårt motstånd hos invånarna i 
trakten.

På Zambesis flodslätt anlade Lundafolket kanaler 
som vid översvämningar bevattnade åkrarna. 
Lundakulturen var tillräckligt mäktig för att kunna 
kräva tribut av de splittrade hövdingadömena i 
regionen.

Kungariket Kongo (1390-1890 ca).
Ett av kungadömena var kungariket Kongo.

Kungariket levde gott under flera århundraden
Under 1500-talet kom portugiserna och hövdingen 
lät införa kristendomen som statsreligion.

Portugiserna ställde allt högre anspråk på landet 
och flera inbördeskrig kom att råda.
Huvudstaden i Kongoriket var Mbanza-Kongo som 
nu ligger i norra Angola.

Luba, Lunda, Kongoriket (900-1890).
I Centralafrika runt Kongoflodens bifloder 
uppstod ett antal kungadömen. I denna region 
var det svårt att driva boskapsskötsel på grund av 
den rika förekomsten av tsetseflugan. Fisket var 
därför en viktig förutsättning. 

I regionen har man gjort fynd av järn som har 
förädlats. Unika kopparyxor från några gravar 
indikerar en hierarkisk uppdelning av makt.
Från 900-talet har lämningar hittats som påvisar 
handel med östra Afrika.
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Översikt Afrikas historia: Kano- och Katsinariket, Agadez 1000-1500 ca.

År 1000 f.Kr år 0                 

Tuareger.
Tuareger lever fortfarande ofta som nomader i 
det gigantiska Sahara.

Under långa perioder skapade de också bofasta 
platser. Tuaregerna har släktskap med berberna i 
norra Afrika.

Kamelerna är tuaregernas
viktiga färdmedel.

Agadez (1350-1500 ca).
I staden Agadez uppstod en omfattande handel 
skapad av tuaregerna. Staden står på listan över 
UNESCO:s världsarv.

Agadez ligger i republiken Niger. Detta område har 
under årtusenden utsatts för folkvandringar. Dels 
har Sahara förskjutit sin utbredning som tvingade 
folk att flytta söderut. Dels drev slavhandel och 
krigiska grannar människor från sina boningar.

Agadez

Kano-, Katsinariket, Agadez (1000-
1500 ca).
I norra Nigeria ligger gamla städer från omkring 
1000-talet. Städerna Kano och Katsina var 
omgärdade av murar för att skydda sig i den 
oroliga omgivningen.
Troligen var nämnda 
orter ändpunkter för 
handeln över Sahara.

Stadsmurar i Kano
och Katsina.

Över Kano finns en historisk krönika nedskriven.
Kulturerna i Kano och Katsina kan ha uppstått 
mycket tidigt. Troligen var bearbetning av järn 
viktig.
Städerna tappade sin stora betydelse under 1500-
talet. Båda orterna har idag stor befolkning.
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Översikt Afrikas historia: Stora Zimbabwe 1000-1680 ca.
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Södra Afika.
I södra Afrika fanns tidigt jägare och samlare. 
Omkring år 400 e.Kr kom bantutalande folk 
norrifrån. De brukade jordbruk och använde järn.
Till en början höll 
man sig nära vatten. 
Det är gott om sjöar 
och floder i regionen.

Omkring år 900 hade
ett antal större
samhällen vuxit upp.

I Zimbabwe utvecklades
det mest komplicerade
samhällsbygget i regionen. Nederbörden var 
tillräcklig för att utveckla jordbruk.

Stora Zimbabwe var förmodligen huvudstad ledd 
av en dynasti. Murarna kring staden började 
uppföras under 1200-talet. 

Guld och handelsvägar.
Guld hittades och grävdes upp från ibland 30 
meter djupa schakt.

Guld exporterades via Sofala i nuvarande 
Mocambique. Kring dalen vid floden Zambesi  
byggdes handelsvägar österut till Indiska Oceanen. 
Man lär ha funnit guldmynt från Stora Zimbabwe i 
Indonesien.
Portugiserna rundade 
Afrikas södra udde 
1498 och kom att 
anlägga ett fort i 
Sofala. Syftet 
var att komma åt 
handeln med guld.
Stora Zimbabwes
inflytande minskade
efter hand.

Stora Zimbabwe (1000-1680 ca).

En storslagen historisk stenbyggnad har gett namn 
åt landet Zimbabwe. Fornlämningar från det stora 
Munhumutapariket antas vara ursprunget för 
stenbyggnaderna.
Fornlämningarna finns nu på UNESCO:s lista över 
världsarv. 
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Översikt Afrikas historia: Maliriket 1200-1400 .
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Huvudstaden Timbuktu.
Än idag kan man i Malis huvudstad Timbuktu se 
de märkliga byggnaderna gjorda av sand.

Maliriket var ett av världens mäktigaste riken 
under tidsepoken. Mängder av guld gav makt.
Handelskontakter gjorde Maliriket känt i hela 
Nordafrika.

Den store Mansa Musa.
Maliriket hade en högperiod under Mansa Musa. 
Han var känd i hela norra Afrika. 
Mansa Musa gjorde en berömd pilgrimsfärd till 
Mecka. Under färden blev han hyllad av 
folkmassor och andra hövdingar.

Resan österut mot Mecka påvisar handelsvägar 
ända till de arabiska länderna.

Hjältekonungen Mansa Musa.

Maliriket (1200-1400).
När Ghanariket förföll lyckades Sundiata Keita
skapa Maliriket. Det var vid slaget vid Kirina år 
1235 som Sundiata kunde besegra rivaliserande 
hövdingar.

Sundiata Keitas
bedrifter finns 
nedtecknade i ett 
epos som nu är 
Malis nationalepos.
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Översikt Afrikas historia: Songhai 1375-1590 ca.

År 1000 f.Kr år 0                 

Sonni Ali Ber (nnnn-1492).
Den  mest kände regenten i Songhairiket var 
Sonni Ali Ber. Han intog Kimbuktu som var 
huvudstad i Maliriket. Dessutom belägrade han 
och intog den stora staden Jenna. Därmed gick 
han till historien. 
Sonni Ali Ber upprättade 
också en stor flotta som 
medförde att Songhai
kunde behärska landet 
kring floden Niger.
Songhairiket blev till ytan större är både Ghana-
riket och Maliriket varit.

Genombrott för kavalleriet.
Songhairiket uppnådde militär överlägsenhet 
gentemot omgivande regioner genom att skapa 
ett effektivt kavalleri. Det var näst intill omöjligt 
att fly från de snabba hästarna.

.

Handelsförbindelser med Marocko.
Människorna i Songhai idkade handel åt alla 
väderstreck. 

Särskilt utvecklades handeln med Marocko. 
I regionen kring Niger har man funnit mängder av 
marockanska guldmynt.

Tydligen upptäckte regenterna i Marocko hur rikt 
Songhai var och ockuperade riket. Därmed 
avslutades perioden med mäktiga riken kring 
floden Niger i slutet av 1500-talet.

Songhai (1375-1590 ca).
Det har alltid varit svårt att skapa kontinuitet i de 
snabbt uppväxande imperierna. Successions-
ordningen var oftast oklar och vanligen ej heller 
accepterad av medborgarna.
När Maliriket var svagt tog en man vid namn Sonni
Dandi makten och gjorde Gao till huvudstad. 
Därmed skapade han Songhairiket.

Songhairiket hade uppstått i staden Gao redan på 
1000-talet såsom handelsplats. Under lång tid 
utgjorde Gao med omgivningar lydstat till  
Maliriket. 
Sonni Dandi var en god militärstrateg och 
expanderade Songhairiket längs Niger.
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Översikt Afrikas historia: Kanemimperiet 1389-1650 ca.
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Kanemriket omfattade delar av dagens Nigeria, 
Tchad och Niger. 

Redan under 800-talet fanns en utvecklad kultur 
kring Tchadsjön. Man drev boskapsskötsel och 
idkade handel med slavar. Med oerhörd brutalitet 
infångade man slavar bland den försvarslösa 
jordbruksbefolkningen i söder. Slavarna 
exporterades främst till arabländerna. 

Krigararistokrati.
Kanemimperiet styrdes av en beriden 
krigararistokrati som klädde sig i utmärkande 
granna kläder för att visa sin överlägsenhet.

Imperiet hade sin storhetstid i slutet på 1500-talet 
under en man vid namn Aluma som införde 
sharialagar.

Makten kom att 
förskjutas mot 
sydväst där ett litet 
imperium kallat 
Hausaland uppstod 
grundat på 
småstater. 

Kanemimperiet (1389-1650 ca).
Regionen söder om Sahara kallas Sahel.

Efter att de västafrikanska rikena kollapsat 
försköts makten österut inom sahelbältet.
Kring den stora Tchadsjön uppstod Kanemriket.  
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Översikt Afrikas historia: Slavhandeln 1400-1890 ca.
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Västafrika dominerade slavhandeln.
Under 1600-talet expanderade slavhandeln för 
att under 1700-talet nå en toppnivå med över 6 
miljoner slavar exporterade.

Afrikanska myndigheter lät européerna upprätta 
handelsplatser för att där samla ihop mängder av 
slavar för export.

Ett annat förfarande 
var att slavfartyg 
drev längs kusterna 
och samlade in slavar 
tills fartyget var fyllt.

Triangelhandeln.
När de stora volymerna 
slavar exporterades över 
till Amerika tog fartygen 
med sig varor tillbaka till 
Europa för att därefter 
åter vända till Afrika. 
En triangel av handel uppstod.

Slaveriets upphörande.
Det brittiska parlamentet beslöt 1807 att förbjuda 
slavhandeln över Atlanten. För att driva andra 
länder att upphöra med slaveriet placerade 
britterna örlogsfartyg i västra Afrika. Fartygen 
befriade över 150.000 slavar. Många befriade 
landsattes i Freetown i Sierra Leone som var 
skyddat från slaveri. Det dröjde långt in på 1800-
talet innan slavhandeln upphörde. 

Slavhandeln (1400-1890 ca).
Slavar från Afrika hade under århundraden 
exporterats till de arabiska länderna. Denna 
ohyggliga verksamhet fick en annan karaktär i 
slutet av 1400-talet.

Arabiska
slavhandlare.

Portugiserna, som var de första afrikanska 
kolonialisterna, byggde en fästning  i Arguin
utanför Mauritanien för att handla med slavar 
och guld.
Slavhandeln förutsatte medverkan av de lokala 
folken. Flera folk motsatte sig slavhandeln men 
andra deltog aktivt.
År 1482 upprättade kungen i Kongo ett handels-
avtal med portugiserna som omfattade slavar. 
Trots att härskarna i Kongo antog kristendomen 
kom tusentals slavar att infångas och exporteras.
Till en början exporterades slavar till Madeira och 
andra närliggande öar för att så småningom 
övergå till massexport till Brasilien.
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Översikt Afrikas historia: Kapplöpningen om Afrika 1880-1914 .

År 1000 f.Kr år 0                 

En avgörande faktor för den dramatiska 
koloniseringen av Afrika var att kinin hade 
upptäckts klara den fruktade malarian.

En annan faktor var att kulsprutan som vapen gav 
en total överlägsenhet över eventuellt afrikanskt 
motstånd. 

1885 hölls en konferens i Berlin där de europeiska 
stormakterna i princip delade upp Afrika för 
kolonisering. I Afrika var endast Liberia och 
Etiopien självständiga länder 1913.

I ordet ”kolonisering” kan läggas olika grader av 
inflytande. Ibland kallas det ”protektorat” och i 
andra fall vid andra namn. 

Kapplöpningen om Afrika (1880-1914).
Strax före utbrottet av första världskriget 1914 låg 
så gott som hela Afrika under europeiskt 
herravälde.
Bredvidstående kartor illustrerar vad som hände 
under en kort historisk period.

Maktförhållanden.
År 1897 firade drottning Viktoria i Storbritannien 
60 år som regent. Vid en flottuppvisning deltog 
173 stora fartyg. 
De konkurrerande stormakterna Frankrike, 
Ryssland, Tyskland och USA hade tillsammans 
färre stora fartyg än Storbritannien ensamt.

Storbritannien kunde med sin överlägsna flotta 
lägga 25 % av jordens befolkning och landmassa 
till sitt imperium. 
Brittiska imperiet utgjorde världens största 
imperium någonsin. Det var fyra gånger större än 
romarriket.

Deltagande i Afrikas kolonisering.
Om Afrika rådde en kolonial kapplöpning. Främst 
var det Storbritannien, Frankrike och Tyskland 
som dominerade. Men även Portugal, 
Nederländerna, Spanien, Italien och Belgien deltog 
i under-kuvandet av det väldiga Afrika.
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Mocambique.
Portugiserna utvecklade handeln med de öst-
afrikanska landsdelarna. Häftiga strider rådde 
emellanåt.

Från östra Afrika tog portugiserna bland annat 
slavar som främst exporterades till det gigantiska 
Brasilien. I konkurrens med
arabiska köpmän ville 
dessutom portugiserna 
komma åt guld som fanns 
i området.

Vasco da Gama 
anländer till Indien.

Angola.
Angola låg inom Portugals herravälde. Även här 
var slavhandeln till Brasilien dominerande.

Ett fullpackat
slavskepp.

Redan 1484 hade portugisen Diogo Cao nått 
nuvarande Angolas kust. Efter Cao följde fler 
portugiser som införde modern teknologi och som 
dessutom införde kristendomen.

Angola blev formellt en portugisisk koloni 1575. 
Området hade tidigare tillhört kungariket Kongo.

Portugals kolonier.
Redan i början på 1400-talet företog  portugiserna 
båtresor till västra Afrika under Henrik Sjöfararens 
ledning. 
1488 rundade Bartolomeu Dias Godahoppsudden. 
Upptäckten ledde till att Vasco da Gamas fick 
uppdraget att söka sjövägen till Indien. Han kom 
till Indien 1498 efter att ha rundat Afrika.

Portugiserna anlade därmed fort och handels-
stationer i Afrika. 1531 anlades en bas i Sena vid 
Zambesifloden.
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Holländska kompaniet.
Nederländerna lyckades skapa kolonier i både 
Indien och Indonesien. För att komma till dessa 
kolonier var man tvingen att passera Afrikas 
sydspets.
År 1602 bildades Hollands Ostindiska kompani. 
Kompaniets fartyg kom alltid att proviantera vid 
det vi nu kallar Godahoppsudden.

Läkaren Jan van Riebeck landsteg i Sydfafrika
1652. Där byggde holländarna upp en 
handelsplats. 
Av urinvånarna köpte man besittningsrätten till 
hela området runt Godahoppsudden. 

Boerna.
Snart trängde holländarna sig utanför sitt 
ursprungliga jordområde. Jorden var bördig och 
allt fler lade beslag på de svarta invånarnas jord. 
Konflikter uppstod. 
Urbefolkningen gjorde 
motstånd men bestraf-
fades hårt. De svarta 
tvingades ofta till 
slavtjänst.

Nederländerna var ett rikt men litet land. Under 
slutet av 1600-talet hade Storbritannien och 
Frankrike trängt undan Nederländerna från många 
kolonialområden.

1834 flyttade mängder av de nederländska 
kolonialisterna, boerna, till det inre av Sydafrika. 
Händelsen kallas ”The Great Treak”.

Nederländernas kolonier.
Nederländerna hade legat under spanskt herra-
välde men kunde efter ett långt frihetskrig bilda 
en republik år 1581.
Landet bestod av flera provinser varav Holland var 
den mest kända. Det till ytan lilla Nederländerna 
blev en stormakt under 1600-talet genom dess 
skickliga flotta. En handel över hela världen 
utvecklades.

Nederländerna var ingen centraliserad stat utan 
bestod av en samling fria provinser. Redan under 
det spanska väldet hade de skickliga nederländska 
handelsmännen använts för den kontinentala 
handeln.
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Egypten.
Den första färden genom Suezkanalen gjordes 
1867. Kanalen kom att få oerhörd betydelse 
politiskt och ekonomiskt.
Storbritannien lyckades genom Egyptens 
ekonomiska behov lägga beslag på inflytandet 
över kanalen 1876.
År 1882 började egyptier bygga egna försvarsfort 
kring Alexandria för att söka frigöra sig. 
Britterna slog ned motståndet och hade därefter 
dominerande inflytande i hela Egypten.

Sudan.
Sudan låg under egyptiskt styre men missköttes 
gravt. Muhammed Ahmed var en sudansk ledare 
som gjorde uppror. 
Britterna sände sin 
berömde general Gordon 
för att kuva upproret. 
I Khartoum blev Gordons 
armé instängd och 
tillintetgjord 1885. 
En historisk händelse som 
medförde att britterna 
avhöll sig från större 
inflytande i Sudan.

Khartoum 1885.

Britterna i östra Afrika.
Britterna hade kontroll över Syd- och Nord-
rhodesia. Cecil Rhodes gav namn åt länderna.
Längre norrut i nuvarande Kenya låg brittiska 
Östafrika. Det var ett protektorat under England.

Brittiska intressen i Västafrika.
Européerna höll sig till kustremsan i västra Afrika. 
Man fruktade djungler och sjukdomar. Dessutom 
mötte man hårt motstånd från bland annat 
ashantiafrikaner.
Britterna upprättade bland annat handelsplatser 
kring floden Niger.
Området i nuvarande Ghana kallades Guldkusten. 
Delar av Guldkusten koloniserade britterna 1821.

Storbrittaniens kolonier.
Inget land är så förknippat med kolonisering som 
Storbritannien. I Afrika hade Storbritannien 
kolonier med olika starka inflytanden.

Brittiska
intressen
i Afrika

kring år 1900.

Sydafrika.
I området kring Kapstaden konkurrerades Holland 
ut i slutet av 1600-talet. I mitten på 1800-talet 
lade Storbritannien under sig det stora området 
Natal dit boerna hade immigrerat. Återstoden av 
Sydafrika annekterades i slutet av 1800-talet 
genom Boerkriget som slutade 1902.

Områden närliggande Sydafrika.
Cecil Rhodes fick via diamantbolaget de Beers 
makten över Brittiska Zambesi, Zambia, Malawi, 
och delar av dagens Zimbabwe år 1888. 
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Handelssällskap.
Otto von Bismarck var inte särskilt intresserad av 
att skaffa landområden utomlands. Men starka 
handelssällskap bildade Deutsche Kolonialgesell-
schaft som drev en expansiv kolonialhandel.
Bismarck var tvungen att ge skydd till områden 
som tyska köpmän inmutat. 

Kamerun.
År 1884 steg besättningen från ett tyskt örlogs-
fartyg i land i Kamerun. Man hissade den tyska 
kejserliga flaggan 
och därmed hade 
man gjort denna 
landsdel till koloni.

Tyska Sydvästafrika.
Tyska Sydvästafrika motsvarar dagens Namibia. 
Området blev tysk koloni 1884.

Tyska Östafrika.
De nuvarande länderna Tanzania och Burundi 
ingick från 1885 i kolonin Tyska Östafrika.

I Tyska Östafrika byggdes bland annat järnväg.

Tyska Wituland.
Utgjordes av delar an nuvarande Kenya. Ingick i 
Tysklands kolonier från 1885.

Delar av Somalia.
Längs Somalias kust anlade tyskarna 
handelskolonier.

Tysklands kolonier och protektorat.
Tyska riket grundades 1871. Dessförinnan var riket 
splittrat i mängder av furstendömen och andra 
konstellationer.
Redan 1683 hade Brandenburg-Preussen koloni i 
dagens Ghana.  Två år senare hade samma rike 
koloni i dagens Mauritanien.

1884 gjorde Tyska riket Togoland till koloni. 
Togoland ligger intill Ghana.
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Västafrika.
Frankrikes aptit på kolonier växte i och med 
nederlaget i kriget mot Tyskland 1871. Man 
behövde visa sin makt och få framgångar.
Britterna hade lagt beslag på Egypten varför 
fransmännen satsade stort i västra Afrika.

Senegal.
Redan omkring 1820 hade Frankrike anlagt 
fästningar längs Senegalfloden. Här byggde man 
upp en armé med infödda från Senegal. Denna 
armé kom att användas för vidare expansion i 
västra Afrika.

Franska Västafrika.
Franska Västafrika var en sammanslagning av 
flera kolonialområden i västra Afrika. Förutom 
Senegal ingick också Mauritanien, Mali, Guinea, 
Elfenbenskusten, Burkina Faso, Benin och Niger.

Marocko, Tchad och Tunisien.
1881 förklarades Tunisien som ett franskt 
protektorat på grund av sin stora skuldsättning.
Mycket av koloniseringen drevs på av militära 
överstar som var sugna på erövringar men som 
saknade stöd politiskt. 
Marocko ockuperades av fransmännen 1911. 
Området kring Tchadsjön hamnade också under 
franskt domän.

Algeriet.
År 1830 landsteg en fransk armé i nuvarande 
Algeriet. Syftet var att rensa kusten från sjörövare. 
Men händelsen ledde till att Algeriet blev en 
fransk koloni 1834.
Det blev en grym behandling av den lokala befolk-
ningen. Jord beslagtogs och delades ut till franska 
bosättare. En halv miljon franska bosättare fanns i 
Algeriet vid 1800-talets slut.

Främlingslegionen.
Främlingslegionen bildades 1830 därför att 
utländska medborgare inte fick ingå i den franska 
armén.
Legionen kom att ha en mycket betydelsefull roll i 
expanderingen av Frankrikes imperium. Inte minst 
i Afrika användes legionen frekvent.

Frankrikes kolonier och protektorat.
Förutom på Madagaskar dominerade 
fransmännen i Västafrika.

Frankrikes kolonier. (Blå färg)

Madagaskar.
1885 tvingades regenten över Madagaskar att 
erkänna ön som ett protektorat under Frankrike. 
Händelsen ledde till uppror varvid fransmännen 
ockuperade Madagaskar.
Ytterligare ett uppror 1897 medförde att 
Madagaskar blev en koloni direkt under Frankrike.
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Belgiens kolonier och protektorat.
Få kolonier har behandlats så vedervärdigt som 
Belgiska Kongo. Kung Leopold II av Belgien gjorde 
Kongo till sitt personliga imperium. 
Exploateringen av gummi 
var hänsynslös mot den 
kongolesiska befolkningen. 
Det finns uppskattningar 
på att befolkningen 
halverades under 
kolonialtiden.

Utvinning av gummi.

1908 övertog belgiska staten kolonin eftersom 
man ansåg att Leopold II misskött landområdet. 
Rovdriften fortsatte dock på samma grymma sätt 
som under Leopold II. 

Handeln med 
diamanter och 
elfenben ökade 
efter hand och 
fick stor betydelse. 

Spaniens kolonier och protektorat.
Under 1500-talet var Spanien och Portugal de 
stora koloniala exploatörerna. År 1580 införlivades 
Portugal med Spanien vars imperium därmed var 
väldsdominerande.
I västra Afrika grundade Spanien en koloni redan 
1476. Det blev centrum för handel med slavar 
genom Sahara. Från kolonin exporterades bland 
annat slavar till Kanarieöarna där man bedrev 
sockerrörsodling.
1859 avträddes delar av södra Marocko till 
Spanien efter ett kort krig. Från 1913 till 1956 
hade Spanien ett protektorat över delar av 
Marocko. Resten av Marocko var franskt.

Spanska Sahara, ungefär 
dagens Mauritanien, tillhörde 
Spanien under åren 
1884-1975.

På Marockos norra sida ligger enklaverna Ceuta
och Melilla. De tillhör 
fortfarande Spanien. 
Det är hit som 
afrikanska flyktingar 
ofta tar sig till 
europeiskt territorium.

Italiens kolonier och protektorat.
Italien som nation bildades 
först i början av 1860-talet 
varför man låg ganska sent 
i uppbyggnaden av ett 
kolonisystem.

Libyen.
Osmanska riket behärskade hela norra Afrika men 
var på väg att gå under. 
1911 ockuperade Italien Libyen och körde ut 
osmanerna. Detta följdes av ett krig mot inhemska 
stammar som varade i 21 år. Kriget uppskattas ha 
kostat livet på 1/3 av Libyens befolkning.

Eritrea.
Uppmuntrade av britter, som fruktade Frankrikes 
expansion i Etiopien, lade Italien beslag på Eritrea 
1889. 

Somaliland.
Under 1880-talet ockuperade Italien Somaliland 
som ligger norr om nuvarande Somalia.

Etiopien.
1936 erövrade Italien Abessinien (Etiopien) och 
skapade därmed Italienska Östafrika tillsammans 
med Eritrea och Somaliland.
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Under första och andra världskrigen hade de 
koloniala folken stridit på olika europeiska sidor 
och bevisat sin förmåga och jämställdhet.
Särskilt betydelsefull blev Atlantdeklarationen 
1941 där alla länders rätt till självständighet 
deklarerades.

Britternas koloniala avveckling.
Avvecklingen av kolonierna blev mindre komplex 
för britterna som hade tillämpat ett indirekt styre 
av imperiet. 
Egypten blev ett eget kungarike 1922.
Sydafrika blev en union 1910. Som känt kom 
denna frigörelse att kantas av rasism.
Uganda, Kenya, Malawi, Zambia, Rhodesia, 
Botswana, Lesotho, Nigeria blev egna stater 
under perioden 
1960-1966. 
Sudan blev fritt
1956.
I Rhodesia höll 
vita nybyggare 
sig fast vid 
makten under 
en ganska lång tid.

Fransmännens koloniala avveckling.
Avvecklingen blev betydligt våldsammare för 
fransmännen eftersom de koloniala områdena 
hade varit centralstyrda från Frankrike.
Libyen blev eget kungarike 1951. Tunisien blev fritt 
från Frankrike 1956.
Niger, Övre Volta, Tchad, Centralafrikanska 
republiken, Mauritanien, Republiken Kongo, Mali, 
Senegal, Kamerum och Madagaskar blev egna 
stater 1960-1961.

Gatustrider i Alger under frigörelsen.

Algeriet blev självständigt 1962 efter hårda strider. 
I Algeriet bodde omkring 800.000 fransmän. De 
ville inte släppa Algeriet. En samling franska 
generaler gjorde revolution 1961 mot regeringen i 
Paris. Upproret slogs ned av general de Gaulle. 
Nuvarande Marocko tog form först 1975.

Avkolonisering 1914-1950.
Afrikas kolonisering var kort men traumatisk. 
Forskarna är oeniga om koloniseringens påverkan 
på Afrika. Några forskare hävdar att uppfatta 
koloniseringen som förstörelse är att underskatta 
motståndskraften hos det afrikanska folket.
Men en synnerligen viktig förändring var att 
befolkningen i Afrika ökade dramatiskt.

Kartan visar en översikt på avkoloniseringen.
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Portugals avkolonisering.
Portugal höll ett järngrepp om sina kolonier under 
diktatorn Salazar. Först efter Salazars död 1970 
började frigörelseprocessen. 

Portugisiska soldater i Afrika.

Från 1961 till 
1975 pågick 
ständigt krig 
i de portugisiska 
kolonierna 
i Afrika.

Mocambique, Angola och Guinea-Bissau blev fria 
stater 1974-1975.

Övriga kolonier.
Belgien släppte motvilligt Kongo först 1960. 

Somalia blev fritt 
1960. Den lilla 
enklaven 
Somaliland 
utropade sig 
fritt 1991 men 
har inte erkänts 
internationellt.

Eritrea blev fri
stat 1993.
Italiens kolonier
blev fria efter
Italiens förlust i
andra världskriget.

Tysklands avkolonisering.
Namibia hette Tyska 
Sydvästafrika som 
tysk koloni. 
Vid första världs-
kriget slut 
ockuperades landet 
av de allierade. 
Det fria Sydafrika 
fick mandatet att 
regera över Namibia. 
Det dröjde till 1990 
innan Namibia blev egen 
stat.

Övriga tyska 
kolonier, såsom 
det stora Tyska 
Östafrika, tillföll 
britterna efter 
första världs-
kriget.

Afrikanska soldater i tyska Afrika

Kamerun ockuperades av de allierade i början av 
första världskriget. Landet delades upp i en fransk 
och en brittisk zon. 1960 blev landet fritt.
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NOTERBART OM NUTIDEN.

Sydafrika idag.
När Nelson Mandela släpptes fri hade världen 
stora förhoppningar om Sydafrikas utveckling mot 
en modern stat. 
Tyvärr har president Jakob Zuma och partiet ANC 
inte levt upp till de stora förväntningar som alla 
hade på Sydafrika. 

Egypten.
”Den arabiska våren” gick över hela Nordafrika. 
I Egypten avsattes president Mubarak och val 
utlystes. Den vinnande presidenten närmade sig 
det muslimska brödraskapet alltför mycket och 
militären återtog makten.
Den demokratiska utvecklingen återgick till ruta 
ett.

Kenya.
President Kenyatta omhuldades länge som ett 
föredöme för utvecklingen i Afrika. Tyvärr förföll 
Kenyatta till maktfullkomlighet och odemokratiskt 
handlande under senare år.
För att behålla makten tillämpade Kenyatta
valfusk och hot. En stor besvikelse för världs-
samfundet.

Algeriet.
Efter terroraktioner för ett tiotal år sedan har 
läget stabiliserats. Algeriet syns utvecklas ganska 
positivt.

Ghana.
Ghana har länge haft en progressiv utveckling med 
en stabil politisk ledning.
Ibland nämns Ghana som ett föredöme som 
fungerande demokrati i Afrika. 

NUTID.

Gemensamt om Afrika.
Tre områden brukar nämnas för  att förklara 
Afrikas annorlunda utveckling gentemot 
kolonierna i andra världsdelar:
• Enorma naturtillgångar
• Stamtänkande
• Ledarskap

Enorma naturtillgångar.
Afrika har enorma naturtillgångar som utom-
stående inkräktare lystmätet eftertraktat. Natur-
tillgångarna ligger bara där och väntar.
Olja, metaller, jord, skog, odlingsbar mark osv 
lockar folk från alla världsdelar.

Stamtänkande.
Bindningen till stam och släkt är en säregenhet i 
Afrika. Att få del av en släktings framgång är en 
självklarhet. Det kan man kräva.

Ledarskap.
Etnicitet och kultur har djup förankring i Afrika. 
Att leda en stat där nätverken binds samman av 
ålderdomliga lojaliteter mot stamhövdingar och 
klaner är helt annorlunda än vi i västerlandet kan 
tänka oss.
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