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Förord 
Arbetet som jag presenterar nedan kommer att beröra Evangeliska Fosterlands-

Stiftelsens (EFS’) missionsarbete i östra Afrika, framför allt i Eritrea. 

 

Mission är ett område som väcker känslor oavsett om man är religiös eller inte, då 

man oftast får ta del av olika människors öden och verkligen får en inblick i varför en 

människa kan lämna hus, hem och inte sällan familj för en övertygelse. Detta kan vara 

i stort sett omöjligt för en utomstående att förstå, men bilden har blivit något klarare 

för mig med hjälp av det material jag tagit del av, framför allt genom de mer 

personliga dokumenten i form av dagböcker, foton med mera. 

 

Missionärernas liv bestod till stor del av kamp mot den befintliga religionen i området 

där missionen utövades, liksom mot sjukdomar och våld som inte sällan drabbade 

missionärerna i de främmande länderna, oftast hundratals mil hemifrån. Missionen 

bedrevs ofta i länder som hade ett klimat som var mycket olikt det svenska, vilket 

gjorde arbetet ännu mer mödosamt. Trots dessa svåra förhållanden fortsatte de flesta 

missionärer sitt arbete med en oavtrubbad övertygelse som till slut kom att få stor 

genomslagskraft på olika ställen, bland annat i Afrika. 

 

Arbetet visar även exempel på att missionen som bedrevs inte bara förde med sig nya 

tankar inom religionen till missionsområdet utan även många andra viktiga saker som 

skriftspråk, skolgång och sjukvård, vilket ofta glöms bort. Missionärerna förde alltså 

med sig en modern västerländsk livsstil som kom att få en stor och viktig betydelse 

för dessa länders utveckling. 

 

Arbetet har känts mycket stimulerande då det till största delen är baserat på primära 

källor som ytterst få andra personer har tagit del av. Innan dess början hade jag själv 

inte några större kunskaper om missionsarbete och inte om Olle Hagner och hans fru, 

utan dessa är inhämtade under arbetets gång. 
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Inledning 

Syfte 
Mitt syfte med detta arbete är att få en bild av hur relationerna mellan olika religiösa 

samfund såg ut under en tid då EFS byggde upp och etablerade sin verksamhet i 

Eritrea. För att få ett lokalt signum på uppsatsen kommer den till stor del att handla 

om en lokal missionär, Olle Hagner från Ovansjö socken, som kom att tillbringa 

närmare 40 år som missionär i östra Afrika – många av dessa med sin fru som 

följeslagare. 

 

Följande frågeställningar har fungerat som utgångspunkt: 

 Varför missionerade EFS i just Eritrea? 

 Vad åstadkom Olle Hagner? 

 Är det möjligt att se en förändring över tid på hur missionärerna såg på den 

inhemska religionen på plats? 

 Hur gestaltade sig de inter- och intrareligiösa relationerna mellan EFS-

missionärer (särskilt Hagner), muslimer, kopter, katoliker och anhängare av 

den inhemska religionen? 

 Vilka tänkbara orsaker ligger bakom eventuella förändringar i attityder och 

relationer? 

 

Material och metod 
Jag har tagit del av allmänna böcker som handlar om svensk mission i Afrika samt 

olika uppslagsverk och tidningsurklipp. Framför allt har jag dock använt mig av 

primärmaterial i form av brev, reportage, dagböcker och andra primära källor hämtade 

direkt från privatarkivet i Olle Hagners gamla hem, som numera är hem för hans son. 

Materialet är studerat med de principer som gäller för källkritik. 

 

Disposition 
Uppsatsen börjar med en generell bakgrundsdel om EFS där jag presenterar deras 

historik, ställning i förhållande till Svenska kyrkan, teologi, hur missionsarbetet tog 

sin början och varför. Avsnittet avslutas med en redovisning av EFS’ ställning i dag. 

Denna del är ganska omfattande eftersom jag tror att väldigt få har en inblick i vad 

EFS är, vad dess medlemmar står för och vad de har åstadkommit. Läsaren behöver 
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ha fakta om det tidigare missionsarbetet i Afrika och Eritrea innan Olle Hagner kom 

dit och missionerade för att få en inblick i vad det var för ett område han anlände till 

för att börja i sin missionering. 

 

Efter detta har jag valt att fokusera arbetet på den lokale missionären Olle Hagner och 

hans fru och deras långa missionsarbete, som sträckte sig från 1923 till 1970 med 

kortare avbrott. Denna del är i stort sett baserad bara på primärkällor i form av bland 

annat dagboksanteckningar av missionären själv, vilket har satt en mer personlig 

prägel på detta avsnitt. Jämförelser görs också med några andra EFS-missionärer i 

denna del av Afrika. 

 

Forskningsöversikt/Tidigare forskning 
Svensk mission i Eritrea är ett forskningsområde där tidigare forskning förekommit 

till viss del och den har varit fokuserad på olika områden och frågeställningar. Något 

forskningsarbete kring Olle Hagner på akademisk nivå har jag inte stött på men 

däremot en privatutställning som behandlat Olle Hagners liv. Avsnitten där Hagner 

behandlas bör därför innehålla nya uppgifter som på grund av detta arbete nu lyfts 

fram. 

 
EFS’ Historik 
Många evangelikala väckelserörelser uppstod i Sverige under 1800-talet och dessa 

försökte skapa ett intresse för inre och yttre mission. Detta gjorde man genom 

exempelvis bibelspridning, predikningar och via tidningar.1 En av dessa 

organisationer var Evangeliska Sällskapet, som bildades 1808 med syftet att just 

sprida kristna tankar. 

 

Evangeliska Sällskapets skrifter vände sig till alla samhällsklasser och fanns även på 

det lapska och finska språket.2 Spridningen av de kristna tankarna via skrifter pågick i 

stor skala ända fram till 1852 då man började avveckla verksamheten, vilken då hade 

inneburit att över tre miljoner skrifter hade delats ut mellan åren 1808-1852. 

Evangeliska Sällskapets arv övertogs framför allt av Evangeliska Fosterlands-

Stiftelsen (EFS). 
                                                 
1 Rodén m.fl. 1937, s. 27. 
2 Nordisk Familjebok 1907, s. 1118. 
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År 1856 bildades EFS till följd av tre troende Uppsalastudenters missnöje med 

Svenska kyrkan. Missnöjet riktades framför allt emot Svenska kyrkans sätt att sprida 

sitt budskap, som de ansåg var alltför passivt. Vid denna tidpunkt var det dock 

förbjudet att ha sammankomster som diskuterade sådana ämnen utan att en präst var 

närvarande, så de började sprida kunskaper om evangeliet genom små skrifter som 

skickades via bland andra kolportörer (skriftspridare) för att nå ut med det kristna 

budskapet.3 En av dessa studenter, Hans-Jakob Lundborg, kom dock att bli prästvigd 

innan EFS bildades. 

 

Då studenterna ansåg att tillvägagångssättet att sprida skrifter inte var tillräckligt, 

började de att fundera på en ny organisation eller rörelse med anknytning till den 

Svenska kyrkan. Denna tanke väckte gehör hos flera ledande personer, däribland Carl 

Olof Rosenius, en man med egen tidning, Pietisten, och ett stort inflytande på kristna i 

hela landet. Den 7 maj 1856 bildades så EFS med syftet att fungera som en 

väckelserörelse inom Svenska Kyrkan.4 EFS var som kristen organisation i särklass 

den största i slutet på 1800-talet efter Svenska kyrkan, men både EFS och Svenska 

kyrkan påpekar att dessa egentligen innefattades i samma organisation. 

 

Vad står EFS för? 
Hela EFS är alltså en del av Svenska kyrkan, vilket innebär att allt arbete som de utför 

också skall betraktas som Svenska kyrkans. EFS’ verksamhet ska alltså inte vara 

konkurrerande utan istället ses som ett tillskott till Svenska Kyrkans arbete. EFS’ 

primära mål är att sprida vardagskristendom och på så sätt hjälpa människor att leva 

nära Jesus Kristus. Viktigt att påpeka är dock att man inte behöver vara medlem i 

Svenska kyrkan för att vara medlem i EFS. I det följande anges några för EFS 

karakteristiska inslag.5

 

Missionsorganisation som arbetar efter att utföra uppdrag som främjar Kristi rikes 

tillväxt. Uppdragen planeras och utförs av lokala missionsföreningar. I 

                                                 
3 www.efs.nu, 2004-10-18 
4 www.efs.nu, 2004-10-18 
5 www.efs.nu, 2004-10-18 
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missionsarbetet utförs spridning av det kristna budskapet, dop genomförs och nattvard 

intas.6

 

Självständigheten, som innebär att EFS utför sina uppdrag enligt sin religiösa 

uppfattning samtidigt som man betonar att man är en del av Svenska kyrkan. Trots 

denna symbios med Svenska kyrkan samarbetar EFS på enskilda orter med andra 

samfund som i enskilda fall kanske passar EFS bättre. Fördelarna med att fortfarande 

vara en del av Svenska kyrkan är bland annat att det är en stor kyrka med många 

anhängare och med ett enligt många EFS-anhängare gott rykte, något som inte alla 

religiösa sammanslutningar anses ha.7

 

Föreningar och enskilda 

EFS betonar att man är en missionsorganisation och inte en kyrka. EFS’ organisation 

är uppbyggd som lokala föreningar och inte församlingar då det är lättare för en 

förening att begränsa sig till ett område, vilket blir svårt för en församling då denne 

skall innefatta i stort sett allt. EFS är en ”slutprodukt” av en sammanslagning av olika 

föreningar med olika kompetens och kunskap men med samma grundintressen.8

 

Personliga insatser och gåvor är det som gör EFS arbete möjligt. Föreningen har 

många medlemmar som arbetar ideellt, det vill säga utan ekonomisk ersättning, och 

detta tillsammans med medlemmar och andra som skänker pengar gör att föreningen 

kan fortleva. EFS är en liten organisation men med en stor verksamhet tack vare 

aktiva medlemmar.9

 

EFS’ teologi 

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse som försöker förmedla det enligt dem mest 

centrala i kristendomen, det vill säga evangeliet som innehåller budskapet om Jesus 

och hans frälsargärning. Genom att visa sin tro på honom och inte på egna 

prestationer uppnår man gemenskap med Gud.10

                                                 
6 www.efs.nu, 2004-10-18 
7 www.efs.nu, 2004-10-18 
8 www.efs.nu, 2004-10-18 
9 www.efs.nu, 2004-10-18 
10 www.efs.nu, 2004-10-18 
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EFS är som nämnts tidigare en del av Svenska kyrkan och har en luthersk inriktning 

på basis av reformationen som skedde på 1500-talet. Denna innebar att Martin Luther 

gav sin tolkning av Bibeln och dess innehåll och därmed tog avstånd från tidigare 

tolkningar. Bibeln innehåller Guds ord till människorna, alltså ett sorts rättesnöre om 

hur vi skall leva och lära. Detta är den egentliga kärnan till den kristna tron. Luther 

gav under 1500-talet sin syn på hur Bibeln ska ses och tolkas. Denna tolkning anses 

vara den ”rätta” av Svenska kyrkan som enligt sina bekännelseskrifter eftersträvar att 

använda sig av den. Genom gemensamma gudstjänster som innehåller predikningar, 

böner och psalmer får Bibelns ord och undermening en mer klar översättning och 

tillämpning.11

 

EFS i dag 

EFS driver idag åtta folkhögskolor och har aktiv mission i Eritrea, Etiopien, Indien, 

Malawi, Sudan och Tanzania. Hela EFS består av ca 500 föreningar, som finns i 

Sverige, och man har ett medlemsantal här på ca 18000. EFS har en egen tidning, 

Budbäraren, som ges ut varannan vecka, samt även en nätbaserad tidning som ges ut 

fem gånger om året och finns att läsa på www.efs.nu.12

 

EFS’ missionshistoria 
År 1861, det vill säga fem år efter det att EFS bildats, togs ett beslut om att föreningen 

skulle börja med yttre mission. Mission var ju den stora anledningen till föreningens 

bildande men var fram till denna tidpunkt begränsad till det egna landet. Tanken på 

yttre mission hade väckts inom Svenska Missionssällskapet och Evangeliska 

Sällskapet, men deras så kallade yttre mission kom bara att bedrivas i form av 

ekonomiskt och materiellt bistånd till befintliga missionärsorganisationer i Europa. De 

bedrev således inte någon egen form av yttre mission. Ett försök till egen 

”hednamission” hade genomförts av Lunds Missionssällskap, men den hade först 

misslyckats.13

 

Ledande personer inom EFS tog beslutet om egen svensk mission i ”hednaländer” den 

18 juni 1861, nästan 13 år tidigare än Svenska kyrkans missionsbildande. I detta 

                                                 
11 www.efs.nu, 2004-10-18 
12 www.efs.nu, 2004-10-18 
13 Rodén m.fl. 1937, s. 34. 
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beslut bestämdes även att de kommande missionärerna skulle skolas i en inhemsk 

missionsskola. Tanken var alltså ett eget missionsområde för EFS, men den yttre 

missionen kom i början att te sig precis lika som föregångarna inom detta område – 

den kom alltså att yttra sig i form av stöd för andra missionssällskap. Insamlade medel 

skänktes till bland andra Baselmissionen och Valdensermissionen i Italien.14

 

Valet av missionsområde ansågs vara svårt att ta själv och man ansåg även att valet av 

område skulle falla på någon sorts anvisning från Gud. Därför vände sig EFS till 

ledande personer inom den Lutherska kyrkan i Europa för en anvisning om var deras 

mission skulle utföras.15 Förslag om olika platser för yttre mission gavs till EFS, men 

i flertalet av dessa förekom redan mission som inte var i linje med EFS’ syfte, så valet 

kom till slut att falla på Östafrika och Etiopien.16 År 1865 tog EFS beslutet att skicka 

de första yttre missionärerna till Etiopien. 

 

Tanken var att missionen skulle ske i ett område där galla-folket levde, ett folk som 

numera heter oromo.17 Tanken var att en kristen kyrka skulle byggas upp av 

missionärerna hos detta folk.18 Tre missionärer sändes ut, varav en var utbildad präst 

medan de andra var lekmän. Efter att dessa anlänt till staden Massaua vid Röda havets 

kust i Eritrea, fick de veta att vägen till Gallaland var stängd på grund av inbördeskrig 

och uppror.19

                                                 
14 Rodén m.fl. 1937, s. 52. 
15 Rodén m.fl. 1937, s. 53. 
16 www.efs.nu, 2004-10-18 
17 www.efs.nu, 2004-10-18 
18 Hallencreutz 1970, s. 29. 
19 Hellström 1989, s. 27. 
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     Karta över Eritrea.20

 

De alternativa vägarna till Gallaland betraktades som enormt långa omvägar och även 

som mycket riskabla då också de var drabbade av inbördeskriget. Ett förslag till 

alternativ missionering gavs som gick ut på att missionärerna skulle göra en sorts 

”väntanmission” i lugnare delar tills inbördeskriget var slut.21

 

Olika förslag beaktades och valet kom att falla på västra Eritrea och ett område som 

låg ca 10 dagresor från Massaua hos shanka-folket i Kunama. Invånarantalet i detta 

område beräknades till ca 200 000. Valet av detta område gjordes av dessa tre 

missionärer och inte av EFS’ styrelse i Sverige då detta skulle ha tagit alltför lång tid. 

EFS’ första missionsområde blev alltså mycket slumpartat utvalt av tre missionärer på 

plats i östra Afrika, som från början hade helt andra tankar om var deras missionering 

egentligen skulle ske.22 Många olika religioner var representerade i Eritrea vid denna 

tidpunkt, exempelvis islam, judendom och vad som kallades animism (den gamla 

inhemska religionen).23

 

Tanken hos missionärerna var att de skulle inleda ett samarbete med den Koptiska 

kyrkan, som också verkade där, men samtidigt försöka påverka den med evangeliska 

                                                 
20 www.ui.se, 2004-10-25 
21 Hellström 1989, s. 27. 
22 Hellström 1989, s. 27. 
23 Rodén m.fl. 1937, s. 55. 
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idéer.24 De svenska missionärernas strävan att göra Bibelöversättningar till de olika 

inhemska språken var kanske den viktigaste orsaken till att dessa olika kristna rörelser 

kunde fortsätta sitt samarbete.25 Området kring Kunama var dock betraktat som ett 

område där hedendom regerade vilket också en av missionärerna skrev i sina 

anteckningar: ”De äro varken kristna eller muhammedaner utan hedningar. Men de 

dyrka inga avgudar, göra sig blott liten möda med regnmakare.”26 De första 

missionärerna var påfallande toleranta mot den hedniska religionen och dess utövare. 

Detta var kanske en del av taktiken för att inte stöta sig alltför mycket med den 

inhemska befolkningen, men en av de tre första missionärerna, Carl Johan Carlsson, 

hade kommit folket mycket nära och lärde därför känna deras seder och bruk. För att 

ytterligare ta del av dessa seder frågade han om han fick se deras traditionella dans 

och detta mötte inget hinder.27

 

Carlsson var känd för att kunna kommentera olika sorts företeelser som förekom hos 

skilda religiösa församlingar,men efter att ha bevittnat de ”hedniska” folkets dans och 

andra seder, var han förstående och inte dömande.28 Så här berättar han själv om sitt 

möte med dansen: 

 

Om en kort stund var jag klädd i svarta europeiska kläder och åtföljd av Din 

infann jag mig på platsen såsom åskådare. Kvinnorna som förde musiken blevo 

väl i början något förlägna och hade så när kommit av sig, men snart var allt i 

sin förra ordning. Instrumenterna voro trummor, trädklampar och bara 

händerna. Musiken entonig men inte vild eller obehaglig. Männen dansade eller 

hoppade med sina spjut i händerna i god ordning osv. Man kunde vara färdig att 

kalla det hela för ett oskyldigt nöje, ifall det finns något sådant för dem, som 

icke känna kärlekens och glädjens källa.29

 

Carlsson beskrev denna dans som mycket ordentligare än bland annat den som 

utfördes bland allmogen i hemlandet.30 Missionären Carlsson visade alltså inte bara 

förståelse för de inhemska traditionerna utan han menade även att han var imponerad. 
                                                 
24 Hallencreutz 1970, s. 30. 
25 Hallencreutz 1970, s. 30. 
26 Hellström 1989, s. 28. 
27 Hellström 1989, s. 87. 
28 Hellström 1989, s. 87.  
29 Hellström 1989, s. 87. 
30 Hellström 1989, s. 87. 
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De sista raderna påvisar dock hans syn på att detta folk verkligen behöver ta del av 

kristendomen och dess budskap. 

 

Denna syn på de inhemska traditionerna var en personlig syn hos missionär Carlsson, 

men de övriga missionärernas uppfattning torde inte ha varit helt annorlunda då det 

vore näst intill omöjligt att samarbeta om dessa var helt skilda. Detta har ej kunnat 

frambringas i det material jag har haft att tillgå men ej heller motsatsen. Att de första 

missionärerna i början av deras missionering hade en ganska passiv hållning till den 

inhemska religionsutövningen framstår dock som sannolikt då motsatsen skulle ha 

skapat en konflikt med befolkningen. 

 

Missionär Carlsson kom några månader senare att bli hedrad av den inhemska 

befolkningen via dans då de ansåg att han var en modig man som rest långt och utstått 

många farligheter för att nå fram till Kunama. Det skulle troligen ha uppfattats som 

mycket märkligt och framför allt oacceptabelt för de flesta missionärer att hyllas på 

detta sätt av så kallade hedningar, men Carlsson uppfattade dansen som anständig och 

lät dem dansa vidare. Situationen som uppstått var dock udda och om detta skrev han i 

ett brev: 

 

Bröderna i Sverige torde fälla olika omdömen om mitt beteende i detta fall. 

Jag beder dock att bliva bedömd så milt som möjligt både för detta som och 

för mitt övriga handlingssätt mot vissa hedniska bruk. Jag tror att med gamla 

hedniska bruk som i och för sig själva äro oskyldiga och som icke stå i något 

slags sammanhang med gudstjänsten bör man vara försiktig.31

 

Även i denna situation, där han blev en del av folkets sed, påvisar missionär Carlsson 

en ståndpunkt som är mycket förstående för inhemska traditioner och bruk, och tack 

vare detta blev han högt respekterad av lokalbefolkningen. 

 

Missionärerna anlade i Kunama-området i rask takt fyra missionsstationer – Tendar, 

Oganna, Frida och Kulluko – men kom snabbt att drabbas av olika motgångar. 

Klimatet var extremt svårt då medeltemperaturen i detta område sällan understiger 

30°C. Detta gjorde missionärernas vistelse mycket arbetsam i synnerhet som deras 
                                                 
31 Hellström 1989, s. 88. 
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verksamhet även innebar fysiskt arbete i form av bland annat hopställande av 

byggnader. Även sjukdomar slog hårt mot missionärerna och då ofta i form av feber 

och dess biverkningar. Ögonsjukdomar, som missionärerna nämner i sina brev, var 

ofta förekommande och även ormbett var vanliga och innebar i värsta fall en fara för 

livet.32

 

Till Kunama-området sändes de första fyra åren 19 manliga och kvinnliga missionärer 

ut. Fem av dessa dog i klimatfeber, det vill säga malaria, och andra sjukdomar och två 

mördades.33 Detta område var alltså drabbat av stora motgångar, och när de oroliga 

tiderna även började göra sig gällande där, lade EFS ned sin mission och 

missionärerna återvände till Massaua 1870. Återupptagandet av missionen i Kunama-

området kom att dröja ända tills 1899.34

 

Resultatet av nästan fyra års mission i ett mycket ogästvänligt område var att ingen i 

den lokala befolkningen konverterade till kristendomen utan de hedniska riterna levde 

vidare och de muslimer som fanns i vissa delar av området fortsatte sin tro på islam. 

Trots detta misslyckande hade missionärerna genomfört gudstjänster där vissa delar 

av den lokala befolkningen varit närvarande och på så sätt hade de visat att det fanns 

alternativ, om inte då så senare.35

 

I slutet av 1800-talet kom så återupptagandet eller andra stadiet av 

missionsverksamheten i Kunama-området efter noggranna undersökningsresor där 

området synats om det var säkert för missionsverksamhet igen. Verksamheten kom att 

koncentreras kring två huvudstationer, Kulluko (uppförd 1898) och Ausa-Kunama 

(uppförd 1905), och missionärerna blev väl mottagna. Många i lokalbefolkningen 

kände till deras senaste vistelse vilket gjorde deras återkomst något lättare.36 EFS’ 

verksamhet började nu få mer uppmärksamhet bland befolkningen och några av dem 

konverterade till kristendomen genom att låta döpa sig. Den förste var hövdingen 

Adim Billa, som döptes 1908.37

 
                                                 
32 Hellström 1989, s. 178. 
33 Rodén m.fl. 1937, s. 55-56. 
34 Rodén m.fl. 1937, s. 56. 
35 Missionstidning 1915 nr 1, s. 7. 
36 De Ungas Tidning 1916 nr 10, s. 151. 
37 Missionstidning 1915 nr 1, s. 7. 
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Andra fasen av Eritrea-missionen kom att röra sig i tre olika områden, vilka var 

uppkallade efter de språk som talades.38 Dessa områden var också olika i religiöst 

hänseende. 

 

• I Tigré-området, som låg längs Röda Havets kust och inåt Sudan var merparten av 

befolkningen muslimer och missionsstationerna i detta område låg i Gheleb och 

Keren. 

• I Tigrinja-området, som låg i höglandet, Eritrea och även norra Etiopien, utfördes 

mission till största delen bland koptiskt kristna. Missionsstationerna låg i Asmara, 

Adi Ugri, Zasega och Bellesa. 

• Kunama-distriktet, som låg längs in i landet (lågland) mot Sudan och Etiopien, 

utfördes mission av EFS bland hedningar och stationerna låg i Ausa Kunama och 

Kulluko. 

 

I Kunama-området utövade invånarna en sorts religiös ”mångfald”, vilket vi kan läsa 

om i Ett och annat om Kunamerna: 

 

Kunamerna äro ej avgudadyrkare. Deras religiösa föreställningar synes i flera 

avseenden överensstämma med de mongoliska nomadernas religion, 

shamanism eller andedyrkan. Likväl höja de sig över deras tankesätt och tro på 

en god och en ond ande, som står över alla avlidnas andar och övriga 

andemakter samt alla levande varelser.39

 

 

I Kunama-området, som egentligen betyder en region med ett sammanblandat folk, 

var befolkningen i stort sett opåverkad av de kringboende folkens religioner och 

varken islam eller kristendom hade tidigare lyckats få in någon fast fot.40 Trots att 

missionsverksamheten nu började få fäste i området, dröjde det många år till innan 

man nådde någon större framgång vad gällde att få det inhemska folket att konvertera 

till kristendomen. 

 

                                                 
38 Andersson (Hagner) 1947 s 22-26. 
39 Andersson 1903, s. 20. 
40 Andersson 1903, s. 20. 
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År 1915 kommenterade Olle Hagners bror missionsverksamheten i Kunama som ett 

projekt som ej nått större framgångar då verksamheten fram till detta år bara lyckats 

få ett tiotal kunamer att omvända sig. Han såg dock en ljusning i arbetet, från att 

missionärerna från början tvingades söka upp kunamerna hade situationen ändrats 

under de senaste åren så att dessa i stället hade börjat söka upp missionärerna och 

missionsstationerna.41 Samma år, 1915, bildades de ungas kristna förbund vid 

missionsstationen Ausa-Kunama med de ungas förbund i Sverige som förebild, det 

vill säga EFS’ ungdomsförbund. Detta måste ha setts som en stor framgång att man 

lyckats bilda ett ungdomsförbund för och med yngre kunamer.42

 

Efter första världskrigets utbrott blev situationen betydligt svårare för missionärerna, 

då de ofta blev beskyllda för att vara sympatisörer med Tyskland, ett av de mer aktiva 

länderna i kriget. Eritrea var nämligen en italiensk koloni sedan 1889 och stred med 

ententen, det vill säga Frankrike, Storbritannien och Ryssland, under första 

världskriget, eller med andra ord mot Tyskland. Missionsarbetet kunde dock fortsätta 

men under mer strikta och begränsade förhållanden då bland annat krav kom på de 

evangeliska missionärerna att delar av undervisningen de gav skulle ske på italienska, 

något som innebar stora problem för missionen.43

 

Det italienska inflytandet i Eritrea skapade en konflikt mellan de katolska 

missionärerna och de evangeliska, och dessa strider blossade upp som kraftigast under 

1920-talet. År 1923, det vill säga samma år som Olle Hagner anlände till Eritrea, 

utfärdade Italien ett inreseförbud mot nya missionärer till Eritrea.44 Året efter, alltså 

1924, tvingades EFS att lämna över det mesta av undervisningen till de italienska 

medarbetarna och senare kom också kravet på att all undervisning skulle ske på 

italienska. Arbetet kunde dock fortgå, inreseförbudet för missionärer hävdes efter 

något år och den evangeliska kyrkan finns etablerad i Eritrea sedan 1926.45

 

                                                 
41 Missionstidning, 1915 nr 13-14, s. 123. 
42 www.efs.nu, 2004-10-18 
43 www.efs.nu, 2004-10-18 
44 www.efs.nu, 2004-10-18 
45 www.efs.nu, 2004-10-18  
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Olle Hagner 
Olle Simon Andersson (som senare byter namn till Hagner eftersom det finns en 

namne inom EFS) föddes den 27 augusti 1895 i Hagmuren, Ovansjö församling i 

Gästrikland. Han växte upp tillsammans med sina föräldrar, Per-Olof och Karin 

Andersson, och sina fem bröder och två systrar. Föräldrarna livnärde sig som bönder. 

Efter avslutad skolgång sökte Hagner till Folkskolelärarutbildningen i Strängnäs och 

antogs. År 1917 tog han sin examen och efter avslutad militärtjänstgöring fick han 

arbete som lärare i Norrberg, Ovansjö Gästrikland. Där verkade Hagner som lärare i 

ungefär två år innan han fick en tjänst som lärare på EFS’ missionsinstitut 

Johannelund, som då låg i Traneberg utanför Stockholm. På Johannelund kom han att 

verka som lärare i två år fram till 1922, då han blev utnämnd till missionär i EFS’ 

tjänst.46

 

EFS’ egen juniorförening, De Ungas Förbund, ville vid denna tidpunkt ha en ”egen” 

missionär att underhålla med diverse gåvor och insamlingar, detta för att hålla 

intresset för missionsarbetet vid liv hos juniorerna. Beslut om att Olle Hagner (då 

Andersson) skulle bli juniorernas egen missionär togs av centralstyrelsen, varpå 

juniorföreningen direkt insamlade en grundplåt för denne.47

 

Eritrea var som nämnts tidigare en italiensk koloni, där det officiella språket var 

italienska, och därför begav sig Hagner till Italien för språkstudier hösten 1922. 

I mars 1923 anlände Hagner till Kunama. Han var sedan 1922 förlovad med 

Margareta Sjölin från Gävle, som anlände till Kunama-land på hösten 1925. Vigseln 

mellan dessa kom att ske på missionsstationen i Kulluko 1926. Hagners missionstid i 

Eritrea kom att innefatta alla de tre olika språkområden där EFS’ missionering var 

aktiv. Hagners missionsinsatser pågick i omgångar då bland annat krig och oroligheter 

stundtals omöjliggjorde missionering och till följd av missionärernas rätt till 

viloperioder i hemlandet. Hagners missionering utfördes med dessa undantag mellan 

åren 1923-1970 varefter han återvände till Sverige för gott. Hans missionsarbete 

fortsatte dock även efter 1970 på hemmaplan i form av bland annat 

översättningsarbeten. 

 
                                                 
46 Personaluppgifter EFS register 
47 De ungas tidning, 1922 nr 19, s. 251. 
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Missionskallelsen 

Enligt Hagner själv hade han alltid haft en sorts missionskallelse och Kunama var 

hans främsta mål. Hans äldre bror Johan, som även han hade missionärsdrömmar, fick 

dock chansen före Hagner och hamnade själv i Kunama-land. Detta fick Hagner att 

tänka om då han trodde att folk i allmänhet skulle tro att han enbart blivit påverkad av 

sin bror och inte hade någon egen vilja. När brodern for ut till missionsfältet var dock 

Hagner bara 17 år varför hans egen missionering fick vänta ett antal år.48

 

Johans missionering i Kunama-land började vid jultid 1912 och avslutades i maj 1913 

då han sökte sig till högre landmarker för att slippa malariaperioden som var i 

antågande i Kunama-området. I höglandet blev dock Johan allvarligt sjuk i tyfus och 

blev sängliggande i över sex månader. Tanken var att han skulle återvända till 

Kunama då han tillfrisknat, men följdsjukdomar gjorde detta omöjligt och han reste 

hem våren 1914. Det skulle dröja 35 år innan Johan Hagner skulle återse Kunama.49

 

Då Hagner mötte sin broder Johan på svensk mark igen efter ett och ett halvt år, hade 

han svårt att känna igen brodern eftersom sjukdomarna brutit ned honom rejält. Han 

hade bland annat tvingats ta hjälp av två käppar för att ta sig fram. Efter ytterligare ett 

par veckor lades Johan in på Gävle lasarett där han opererades. Efter denna operation 

besökte Hagner sin bror som då hade svår oro och ångest. Denna oro och ångest 

visade sig vara över Kunama-folket, som Johan ansåg att han övergivit. Han oroade 

sig för vad som skulle komma att ske med folket då han inte kunde närvara hos dem. I 

denna stund lovade Hagner att ta vid efter sin broder om det blev så att han inte skulle 

få möjlighet att återvända. Detta ser Hagner som ett heligt löfte gentemot både sin 

bror och missionen och därför bestämmer sig Hagner för att ge sig iväg till Eritrea och 

Kunama-land trots att han har sett vad brodern Johan råkat ut för.50

 

Till Kunama-land 
I ett brev i De Ungas Tidning från den 26 mars 1923 skriver Hagner om resan och 

ankomsten till Kunama. Resvägen gick från Brindisi i Italien till Massaua och tog ca 

12 dygn med båt inklusive kortare stopp. Här kan man bland annat läsa följande: 

                                                 
48 Hagner m.fl. 1963, s. 20-26. 
49 Hagner m.fl. 1963, s. 20-26. 
50 Hagner m.fl. 1963, s. 20-26. 
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Efter ännu två dygns resa komma vi till Massaua, och dagen därpå hälsas vi 

välkomna av missionssyskonen på stationen i Asmara. Att det var glädje å 

ömse sidor förstår ni nog, i all synnerhet som alla voro vid gott mod och 

jämförelsevis god hälsa. För nykomlingen är det gripande ögonblick, då man 

för första gången beträder missionens mark, och man bävar inför tanken på 

uppgiftens allvar, men samtidigt jublar det i ens inre, och man tackar Gud att 

man fått gå att resa korsets banér härute. Det har även varit gripande ögonblick 

för mig att stå inför missionsgravarna i Tendar, Frida, Oganna, Ausa Kunama 

och Culluco, och jag har förstått, varför Kunama blivit kallat ”gravarnas och 

tårarnas land”. Unga vänner! Ska vi inte bedja till Gud för Kunama, att det snart 

må bli “livet och lovsångernas land”? Edert sändebud i Kunama Olle 

Andersson.51

 

 
Hagner på plats i Ausa-Kunama 1924 eller1925.52

 

Olle Hagners syn på de olika religionerna 
Synen på de övriga religiösa grupper som fanns i Eritrea under Hagners tid som 

missionär var ofta mycket varierande enligt det material som jag tagit del av. Synen 

på en specifik religion eller folkgrupp tycks dock vara genomgående likartad under 

flera års tid. De dagboksanteckningar som nämns är från perioden 1939-43, då Hagner 

som enda EFS- representant på plats försökte sälja organisationens egendomar på 

                                                 
51 De Ungas Tidning 1923 nr 10, s. 155. 
52 EFS Genom 100 år 1956, s. 304. 
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plats till det italienska styret på grund av det andra världskriget. Hagner hade 

tillbringat många år i Eritrea innan den italienska regeringen utvisade alla missionärer 

1935 med anledning av deras förväntade invasion av Etiopien. Dagböckerna som 

visar Hagners inställning och åsikter bygger alltså på många års erfarenhet och inte 

bara på de år då de är skrivna. 

 

Muslimerna, eller muhammedanerna som de oftast benämndes, skiljde sig från den 

övriga befolkningen i både levnadsvanor och klädvanor, enligt Hagner. Han var dock 

tydlig med att betona att muslimerna var båda renare och ordentligare än både kopter 

och hedningar. Hagner ansåg även att muslimer var ärligare och betydligt mer 

pålitliga än de andra två religiösa grupperna.53 Ett exempel på Hagners tilltro till 

muslimerna finns i hans dagbok från april 1941, då han som EFS’ representant på 

plats i Eritrea just bevittnat engelsmännens intåg i Eritrea. Engelsmännens ankomst 

innebar att EFS’ verksamhet åter kunde starta och i samband med detta fick Hagner 

och EFS förfrågan från en arabisk lärare om han och hans klass fick hyra in sig i 

missionens lokaler, vilket inte sågs som något problem.54

 

Araberna, eller muslimerna, ansågs annars vara en välbärgad folkgrupp som oftast 

arbetade inom handel, och till följd av detta hade de skaffat sig ett stort inflytande hos 

bland annat myndigheter trots sin ringa storlek i folkmängd. Detta hade naturligtvis 

inte gått obemärkt förbi hos den stora massan som ansåg att araberna var inkräktare. 

Hagner var dock imponerad av hur muslimerna visade stor solidaritet och 

hjälpverksamhet inom den egna folkgruppen.55

 

Araberna fanns i hela kustlandet men var även representerade i alla större städer, och 

EFS’ missionsarbete bedrevs mot denna folkgrupp enbart genom personlig påverkan 

och genom litteraturspridning då denna folkgrupp redan hade ett eget skolväsen som 

var väl utbyggt och som endast använde sig av muslimska lärare.56

 

Hagner upplevde att muslimer under senare tid blev mer avslappnade och bemötte 

människor med en annan tro än islam med större tolerans. Likaså om en muslim 
                                                 
53 Andersson (Hagner) 1947, s. 20. 
54 Andersson (Hagner) dagböcker 1939-43. 
55 Andersson (Hagner) 1947, s. 21. 
56 Andersson (Hagner) 1947, s. 21. 
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skulle konvertera till kristendomen väckte denna händelse numera knappt något 

uppseende.57 Hagner menade att detta berodde på att även islam kände av en 

sviktande tro bland sina anhängare och därmed inte engagerade sig på samma sätt som 

förr. Hagner menade dock att kristna hade mycket att lära av muslimernas böneliv, 

vilket följde ett regelbundet schema som de troende var trogna oavsett var de befann 

sig.58

 

De inhemska troende, (”hedningarna”), beskrevs av Hagner som vänliga och hjälp-

samma av naturen, men han menade att deras tro tvingade dem till olika sorters 

gärningar som kunde beskrivas som grymma och omänskliga. Hedendomen kan te sig 

på olika sorts vis, men i Eritrea utgjordes den av så kallad animism, det vill säga att 

förutom deras tro på, eller dyrkan av en Gud, trodde de även på andar och då oftast 

deras förfäders andar.59

 

Dessa folkgrupper gjorde ingen skillnad på vardag eller helgdag förutom då någon av 

de hedniska festerna skulle utföras, exempelvis då man bad andarna om hjälp vid 

olika tillfällen, vid bröllop eller vid den obligatoriska festen som alltid följde efter det 

att någon i gruppen hade avlidit.60

 

För att tillfredsställa sina andar eller gudar frambringades inte sällan offer som 

kunden bestå av dryck eller mat av olika slag till deras ära. De religiösa ritualerna 

ihop med okunnighet orsakade ofta dessa folkgrupper enorma lidanden.61 Någon form 

av prästkast förekom inte ibland ”hedningarna” utan den äldste mannen i byn ledde 

offerritualerna. Någon gemensam gudstjänstlokal existerade inte.62 Schamanism 

förekom också bland denna folkgrupp och var en kuslig företeelse att betrakta enligt 

Hagner då de besatta (oftast kvinnor) under denna period bara åt kött, drack öl och 

kommunicerade på ett språk som de i normalt tillstånd aldrig talade. Enligt Hagner 

var detta ett tecken på att de onda makterna gjorde sig synliga liksom på att 

kunamerna påvisade en tro på både en ond och en god makt.63 Hagner beskrev alltså 

                                                 
57 Andersson (Hagner) 1947, s. 34. 
58 Andersson (Hagner) 1947, s. 32-33. 
59 Andersson (Hagner) 1947, s. 28. 
60 Andersson (Hagner) 1947, s. 29. 
61 Andersson (Hagner) 1947, s. 29. 
62 Andersson (Hagner) 1947, s. 30. 
63 Andersson (Hagner) 1947, s. 30. 
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denna folkgrupp som naturligt snäll, men belyste samtidigt en sida hos dem som var 

både grym och totalt främmande för västerlänningar. I samband med ett museibesök i 

Kairo fick han se ett antal museiföremål som härstammade från flera tusen år sedan 

och till Hagners förvåning var dessa föremål exakt likadana som de som kunamerna 

använde sig av vid just den här tidpunkten. Även en staty av en kvinna hade hittats 

från samma tidpunkt och Hagner ansåg att statyn hade sett likadan ut om den gjorts 

vid denna tidpunkt. Om detta skriver han: ” Bevisar icke detta i vis mån att denna 

primitiva folkstam står kvar på samma kulturståndpunkt som den deras förfäder 

företrädde för 3 á 4 tusen år sedan!”64

 
Typiskt boende i Kunama-området65

Kristendomen var naturligtvis också representerad i Eritrea under Hagners tid och 

den kunde delas in i tre olika grupper: kopter, katoliker och evangeliska kristna. Den 

första gruppen, kopterna, ansåg Hagner var en livlös religiös rörelse som omgavs av 

präster som var både lata och okunniga – med några få undantag.66 Han ansåg vidare 

att klosterverksamheten inom den koptiska rörelsen förvisso var utbredd i Eritrea men 

att den varken hade haft ett inflytande på den lokala befolkningen eller att den hade 

bidragit med något eget material utan mer ägnat sig åt att göra kopior av sådant som 

redan var utgivet.67 Den koptiska kyrkan tycktes alltså enligt Hagner inte tillföra 

Eritrea och dess befolkning någonting inom kristendomen. 

 

Angående den koptiska gudstjänsten var Hagner föga imponerad, då han bland annat 

skrev: 
                                                 
64 Andersson (Hagner) 1947, s. 25. 
65 Hagner, privat material foton 
66 Andersson (Hagner) 1947, s. 36. 
67 Andersson (Hagner) 1947, s. 36. 
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Den består till stor del av mässande på urgamla melodier med en säregen 

rytmik. Sången ackompanjeras av trummor samt av ett mycket gammalt 

skrammelinstrument, som kallas ”Sistrum”. Ibland användes även långa lurar. 

Diakonerna föreläsa ur helgonböckerna eller Bibeln, men på ett sätt så ingen 

människa kan begripa vad det är frågan om.68

 

”Att katolska kyrkan är lögnens fäste och Djävulens skapelse kan man utan tvekan 

fastslå”, skrev Hagner den 20 juli 1940 i sin dagbok.69 Katolikerna var den religiösa 

sammanslutning som fick skulden av Hagner för motståndet mot EFS. Denna 

uppfattning var inte på något sätt unik för Hagner, men han var inte sen att framföra 

åsikter om den katolska kyrkan och påvens samarbete men den italienska 

fascistregimen. Hagner menade dock att detta var något som den katolska kyrkan inte 

ville kännas vid och många andra var för rädda att komma med sådana anspelningar.70 

Hagner skrev även att det fanns bevis för att den katolska kyrkan förutom att ge sin 

sanktion och sitt moraliska stöd till Etiopienkriget, det vill säga Italiens invasion i 

Etiopien 1935, även gav stora ekonomiska bidrag till krigets genomförande.71 Hagner 

bevittnade också själv på plats hur den katolska kyrkans ombud, det vill säga präster, 

biskopar och nunnor, välsignade det krigsmaterial som var på väg mot fronten.72 Den 

katolska kyrkans ombud förde därtill en intensiv och högljudd kampanj där de dels 

försvarade kriget i Etiopien och även hetsade Italien till nya insatser. En del i denna 

kampanj innebar att man bland annat försökte få folket i Eritrea att lämna ifrån sig 

värdeföremål för att på så sätt skaffa extra inkomster som gick till kriget.73 Påven och 

Mussolini försökte enligt Hagner utnyttja varandra maximalt. En företrädde det 

andliga och den andra det världsliga. Den katolska kyrkan ville dock ha något tillbaks 

från den italienska staten och Mussolini då man stött deras krig med stora medel. 

 

Tanken var att den italienska staten skulle hjälpa den katolska kyrkan till absolut 

suveränitet i dessa områden. Följden blev att regeringen i Italien lät Vatikanen med 

påven i spetsen börja med en sorts religiös förföljelse i Eritrea och Etiopien, vilket 

kom att drabba de evangeliska sällskapen allra hårdast. Baptister, Frälsningsarmén 

                                                 
68 Andersson (Hagner) 1947, s. 37-38. 
69 Andersson (Hagner) dagböcker 1939-43. 
70 Andersson (Hagner) 1947, s. 52. 
71 Andersson (Hagner) 1947, s. 54. 
72 Andersson (Hagner) 1947, s. 53. 
73 Andersson (Hagner) 1947, s. 53-54. 
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och pingstvänner utsattes för en konstant förföljelse, och endast Valdenserkyrkan 

kunde fortsätta sin verksamhet som vanligt, enligt Hagner mycket på grund av att 

många av dess anhängare sympatiserade med fascismen.74

 

Den katolska kyrkan hade även, enligt Hagner, en benägenhet att i de områden där 

deras kyrka befann sig i minoritet jämfört andra religioner förespråka att likställdhet 

skulle råda bland dessa religiösa organisationer. Om situationen däremot var omvänd, 

det vill säga att den katolska kyrkan var i majoritet i det specifika området, hade 

katolikerna inte den minsta förståelse för sådana tankar, då de i dessa situationer 

själva inte visade respekt för oliktänkande. Ytterligare exempel på detta var att den 

katolska kyrkan försökte tränga i de områden som var vikta åt den svenska missionen 

– något som EFS, den katolska kyrkan och den italienska staten hade en ömsesidig 

överenskommelse om. 

 

Taktiken den katolska kyrkan försökte använda i de områden där de var i minoritet 

var att placera spioner i och omkring EFS’ verksamhet för att finna belägg eller bevis 

som kunde fälla EFS’ mission. Detta var dock inte speciellt lyckat då dessa spioner 

gång på gång avslöjades.75 Att den katolska kyrkan efter missionärernas utvisning 

1935 skulle få ytterligare inflytande på den inhemska befolkningen skrämde Hagner 

då han trodde att många års verksamhet i bland annat Kunama-området skulle gå till 

spillo. Om detta skriver han den 9 november 1935: 

 

Mitt kära Kunama, som kostat missionen så många offer, så mycket bön och 

kamp skall det åter stängas för evangelium? Må i så fall det livsfrö som genom 

evangelium ligger inneslutet även inom Kunamas folkvärld, visa sin 

sprängkraft och krossa hedendomens fästen och komma skökans (katolska 

kyrkan) tron att vackla därinne.76

 

Den katolska kyrkans företrädare i Eritrea var naturligtvis företrädelsevis italienare, 

och om dessa kan man läsa i Hagners dagböcker från perioden 1939-1943. Den 19 

oktober 1939 på väg tillbaks till Eritrea med båt för att sälja EFS’ tillhörigheter på 

plats skriver han bland annat: ”Bersani, en typisk kultiverad italienare. Ett begåvat 
                                                 
74 Andersson (Hagner) 1947, s. 55. 
75 Andersson (Hagner) 1947, s. 46. 
76 Andersson (Hagner) dagböcker 1939-43. 
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folk som med litet mer uthållighet skulle kunna göra storverk.”77 Hagner hade alltså 

ganska höga tankar om det italienska folket, men han ansåg att de dels företrädde en 

stat med en människosyn som ej var accepterbar, dels att de representerades av en 

kyrklig organisation som gick regeringens ärenden. På plats i Eritrea var dock den 

katolska kyrkan representerad av många olika personligheter, som tedde sig på olika 

sätt, och även detta har Hagner tagit upp i sina dagböcker. Den 3 november 1939 

skrev han: 

 

Den katolske munken i Mehelab är särskilt fanatisk och hotar alla med 

skärseldens och helvetes kval. Den förra munken padre Alfonso var däremot en 

helt annan typ, förstående och hänsynsfull.78

 

Samma syn och tankar hade Hagner om de italienska ämbetsmän som var placerade i 

Eritrea för regeringens räkning. Dessa var ofta katoliker, och även här menade Hagner 

att det var mycket varierande vilket bemötande dessa gav. Vissa var serviceinriktade 

och allmänt tillmötesgående, medan andra var raka motsatsen och hade en negativ 

inställning till evangeliska missionen.79 Att italienarna besatt både fördelar och brister 

nämner Hagner också på sidan 67 i Stormen bröt lös: ”Italienarna må ha många fel, 

men de ha också många förtjänster, som man lär sig värdera. En sådan är deras stora 

ömhet och förståelse för mödrar och barn.”80

 

Ovanstående kommentarer gäller den tid kring 1935 då alla missionärer kastades ut 

från Eritrea på den italienska regeringens order. Hagner och hans fru fick dock stanna 

kvar ytterligare en tid då hon var gravid och inte skulle resa långa sträckor. Hagner 

visade en smula skadeglädje i sina dagböcker då han exempelvis 1942 (datum ej 

angivet) efter engelsmännens erövring av Eritrea bevittnade hur det tidigare 

herrefolket, det vill säga italienarna, numera krusade och bugade för den ursprungliga 

befolkningen vid olika service- och näringsställen.81 Även synen hos den inhemska 

befolkningen på de vita förändrades under åren och då framför allt synen på 

                                                 
77 Andersson (Hagner) dagböcker 1939-43. 
78 Andersson (Hagner) dagböcker 1939-43. 
79 Andersson (Hagner) 1947, s. 49. 
80 Andersson (Hagner) 1947, s. 67 
81 Andersson (Hagner) dagböcker 1939-43. 
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italienarna. I samband med italienarnas krig mot Etiopien 1935 blev folkets hat mot 

de vita allt mer synligt, enligt Hagner.82

 

Analys 
EFS’ första yttre missionsområde kom att bli Eritrea och Kunama-området. Detta var 

dock inte föreningens ursprungliga tanke då de tre första missionärerna som sändes ut 

hade Galla-land i Etiopien som sitt mål. Av olika anledningar kunde dock inte dessa 

missionärer ta sig fram till det aktuella området. På plats i Eritrea tog de i stället 

beslutet att starta en så kallad väntanmission till dess att mission åter skulle vara 

möjlig i Galla-land. Valet föll då på Kunama-området i Eritreas västra landsdelar. 

EFS’ första missionsområde där man hade egna missionärer på plats uppstod alltså 

ganska slumpartat. 

 

Missionärernas syn på den inhemska religionen och dess utövare tycks ha blivit mer 

tolerant under årens lopp, men samtidigt så handlade det om en tid då människosynen 

var helt annorlunda än idag. Den västerländska människan var idealet och allt annat 

ansågs avvikande, framför allt om hudfärgen inte var densamma, så missionärernas 

syn på de så kallade ”hedningarna” låg helt rätt i tiden och var inte på något sätt unik. 

 

Många av ”hedningarna” konverterade till kristendomen via EFS, vilket 

missionärerna naturligtvis såg som positivt. Konverteringen behöver dock inte 

nödvändigtvis ha varit ett bevis för att folket på plats ville bli kristna eftersom 

missionsstationerna kunde erbjuda så mycket mer än bara kristendomen. Då tänker 

jag framför allt på sjukvård och undervisning, något som kan ha varit den viktigaste 

orsaken till EFS’ framgångar genom åren. Att de infödda sökte sig till 

missionsstationerna är dock ett starkt tecken på att missionärernas verksamhet var 

accepterad av många. 

 

Kritiken som har framförts av Hagner och andra inom EFS mot andra religiösa 

grupper är bitvis ganska hård, men samtidigt inte ovanlig då det känns som om det 

nästan är kutym att olika religiösa grupperingar skall kritisera varandra. Kritiken mot 

den katolska kyrkan är betydligt fränare än den som riktas mot både islam och den 

                                                 
82 Andersson (Hagner) dagböcker 1939-43. 
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koptiska verksamheten. Detta måste ses mot bakgrund av att Eritrea var en italiensk 

koloni med en styrande regering som hade den katolska kyrkan bakom sig. Deras 

samarbete ledde till att EFS’ arbete försvårades markant i Eritrea och kom till slut att 

innebära att EFS’ missionärer utvisades ur landet. Hagners kritik mot katolikerna bör 

därför närmast ses som självklar. Vidare så känns inte EFS’ kritik mot andra religiösa 

grupper hårdare än den som EFS-missionärerna själva bör ha råkat ut för. Mycket 

tyder dock på att EFS’ representanter trots ömsesidig kritik levde mycket nära och 

samarbetade med övriga kristna samfund och då framför allt kopter och katoliker. 

Viktigt att påpeka är att Hagner inte heller var sen att kritisera personer i de egna 

leden, vilket tyder på att han även såg och framförde brister inom den egna rörelsen. I 

materialet jag presenterat här kan vi även se att Hagner nämner olika delar av andra 

religioner som han såg som positiva och som man kunde ta lärdom av, även fast han 

inte hade samma trosuppfattning. 

 

Viktigt att tänka på då det gäller Hagner och hans åsikter är att materialet kring 

honom, det vill säga dagböckerna och hans bok Stormen bröt lös, är skrivna från 

slutet av 1930-talet till 1947. Trots att denna period utgör en liten del av en lång tid av 

missionering, bör mycket av hans tankar och ställningstaganden bygga på tidigare 

erfarenheter också och inte bara på denna begränsade period. Sina erfarenheter 

började han bygga på sig redan 1923 då han anlände till missionsfältet för första 

gången. 

 

En frågeställning som fungerat som en av utgångspunkterna för arbetet var om jag 

kunde se någon orsak till eventuella förändringar i relationerna mellan olika religiösa 

grupper. Att förändringar har skett över tid vad gäller olika relationer har jag redan 

nämnt, men att hitta anledningen till denna förändring är svårare. Det blir mer mina 

personliga åsikter. Sekulariseringen var kanske den största anledningen till att de 

flesta relationerna mellan religiösa grupperingar blev bättre. Med detta menar jag att 

folket hade börjat hitta alternativa svar på sin existens utan religiös inblandning. De 

religiösa grupperingarna tappade därmed folk och i deras försök att vinna folket 

tillbaka förespråkade de ofta en mer tolerant och nytänkande rörelse som respekterade 

oliktänkande, det vill säga: man var inte längre lika fanatiska. Detta öppnade för bättre 

relationer mellan olika samfund som kanske i grund och botten var kristna. En större 

öppenhet och tolerans mellan de religiösa grupperna borde också ha skapat 
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möjligheter för ett bättre samarbete på plats i ett område där det borde ha varit en 

fördel att kunna samarbete i stället för att motarbeta varandra. 

 

Ett exempel på detta har jag tagit upp i arbetet och det var då EFS lät en arabisk lärare 

med sin klass hyra en del av missionens lokaler. Detta var naturligtvis en ekonomisk 

fråga då det gav EFS en extra inkomst, men samtidigt tyder det på en bra relation och 

ett bevis för ömsesidig respekt mellan två skilda religiösa grupper. Mycket av 

materialet jag bearbetat tyder dock på att relationerna mellan olika religiösa 

sammanslutningar var väldigt beroende av enskilda individers tyckanden och 

personliga inställningar då dessa ofta var väldigt avgörande för hur relationerna skulle 

utvecklas. 

 

EFS’ verksamhet och historia i Eritrea är ett intressant område och föreningen har 

gjort ett imponerande arbete med stora insatser. EFS’ framgångar har inte sällan varit 

ett resultat av enskilda personers enträgna kamp mot diverse svårigheter. Olle Hagner 

var definitivt en av dessa eftersom hans arbete inte bara sträckte sig över lång tid utan 

också påvisade stora framgångar då han bland annat själv var en av dem som såg till 

att kunama-folket fick ett eget skriftspråk. Hagner var också den drivande kraften 

bakom den dövskola som kom att öppnas i Keren 1955. Hagners missionering på 

fältet slutade 1970, men hans arbete för EFS och kunama-folket var långtifrån slut. 

Med vid hans sida under många år av denna missionering fanns hans hustru, 

Margareta, som också hon naturligtvis bidragit med mycket under dessa år. EFS’ 

tilltro till Hagner tycks ha varit mycket stor eftersom han bland annat blev utsedd och 

utsänd tillbaka till Eritrea 1939 av föreningen för att förhandla med den italienska 

regeringen om EFS’ tillgångar i landet. 

 

Efter hemkomsten gick mycket av Hagners tid åt till översättningar från västerländska 

språk till kunama-språket. Det största projektet var översättningen av Nya testamentet 

till kunama-språket. 

 

EFS’ verksamhet i Eritrea bestod mycket av tre huvudområden: sprida kristendomen, 

sjukvård och utbildning. Hagner hade naturligtvis en religiös övertygelse, men jag 

tycker att han via sitt oavbrutna engagemang i Eritrea har visat att hans högsta 

prioritet låg just inom ett av dessa områden – utbildning. Att lära sig läsa och skriva 
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var ovärderligt enligt honom och här finner vi kanske den stora anledningen till hans 

mission då han var utbildad lärare? 

 

Sammanfattning 
Då EFS bestämde sig för att utöka sin verksamhet och på så sätt sprida sitt budskap 

började man sikta in sig på yttre mission, det vill säga missionering utanför sitt eget 

lands gränser. Efter många goda råd från lärda och framför allt kristna människor föll 

valet på Etiopien och Galla-land. Tre missionärer sändes ut men väl på plats insåg 

dessa att Galla-land ej gick att nå på grund av inbördeskrig och oroligheter. Ett förslag 

framfördes på plats att dessa missionärer i stället skulle utöva så kallad väntanmission 

i Eritrea och ett område som kallades Kunama. Valet av Eritrea som missionsområde 

togs alltså av dessa tre missionärer av en ren tillfällighet. Missioneringen i detta 

område var dock ej lyckosam och kostade många missionärer livet. Efter bara ett antal 

år tvingades EFS’ missionärer lägga ned verksamheten i Kunama-området och 

missioneringen kom sedan att ligga nere i detta område till 1800-talets slut. Vid denna 

tidpunkt kom missionen tillbaks till området för att stanna. 

 

Början av 1900-talet fram till engelsmännens intåg i Eritrea 1941 präglades av stor 

kamp, främst mot den italienska staten och den katolska kyrkan då Eritrea var en 

italiensk koloni sedan slutet av 1800-talet. Denna kamp stegrades under första 

världskriget då italienarna bland annat beskyllde EFS’ representanter för att var tyska 

spioner. Denna förföljelse kom till slut att leda till att alla missionärer med familjer 

utvisades ur Eritrea 1935. Under denna period, och då framför allt kring första 

världskrigets utbrott, började intresset hos de infödda för EFS’ verksamhet att öka och 

de första infödda lät också döpa sig. Så när den italienska staten började motarbeta 

EFS’ verksamhet var den relativt stor och välorganiserad. 

 

EFS’ verksamhet blev uppskattad av de inhemskt troende i Eritrea och detta kan ha 

berott på flera faktorer då verksamheten kunde erbjuda så mycket mer än bara 

kristendom. Utbildning och sjukvård ingick i EFS’ verksamhet och dessa var 

sannolikt faktorer som lockade till sig den största delen nya anhängare. Detta är min 

egen teori, att få fram klara fakta om den egentliga orsaken till varför människor sökte 
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sig till missionsverksamheten är svårt. Oavsett orsak så förde missionärerna med sig 

en ny, modern livsstil som kom att bli viktig för dessa människor. 

 

Relationen mellan olika religiösa samfund, oavsett trosuppfattning, tycks ha blivit mer 

tolerant under åren. Orsaken till detta är mer svårdefinierad, men en anledning kan ha 

varit sekulariseringen som öppnat för en större tolerans för oliktänkande. Relationerna 

tycks ha varit väldigt beroende av enskilda personers inställning. Katolikernas 

inställning till både den inhemska befolkningen och till EFS’ verksamhet var betydligt 

mer tolerant efter andra världskrigets slut eftersom katolikerna då inte alls ville 

kännas vid sitt tidigare samarbete med den italienska fasciststaten. 

 

Kritiken från Hagner och EFS mot andra samfund var bitvis hård, och då framför allt 

mot den katolska kyrkan. Detta är inte förvånande då den katolska kyrkan gjorde allt 

för att tränga ut EFS’ missionärer ur Eritrea och lyckades också med detta under en 

period. 

 

Olle Hagner anlände till Eritrea första gången 1923 efter att ha lovat att ta vid efter sin 

broder Johans tidigare missionering i Eritrea som han tvingats avbryta på grund av 

sjukdom. Hagner kom att arbeta som missionär i Eritrea i närmare 40 år och hans tid 

som missionär kom att innebära många konflikter, framför allt med den katolska 

kyrkan och den italienska staten vilka han inte värderade högt. Hagner samarbetade 

under sin tid i Eritrea med flertalet av andra religiösa samfund. Hagner utövade sin 

mission i tre olika språkområden i Eritrea. I ett av dom, Kunama, har Hagner utfört 

översättningsarbeten av bland annat Nya testamentet. 
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Förord


Arbetet som jag presenterar nedan kommer att beröra Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens (EFS’) missionsarbete i östra Afrika, framför allt i Eritrea.

Mission är ett område som väcker känslor oavsett om man är religiös eller inte, då man oftast får ta del av olika människors öden och verkligen får en inblick i varför en människa kan lämna hus, hem och inte sällan familj för en övertygelse. Detta kan vara i stort sett omöjligt för en utomstående att förstå, men bilden har blivit något klarare för mig med hjälp av det material jag tagit del av, framför allt genom de mer personliga dokumenten i form av dagböcker, foton med mera.


Missionärernas liv bestod till stor del av kamp mot den befintliga religionen i området där missionen utövades, liksom mot sjukdomar och våld som inte sällan drabbade missionärerna i de främmande länderna, oftast hundratals mil hemifrån. Missionen bedrevs ofta i länder som hade ett klimat som var mycket olikt det svenska, vilket gjorde arbetet ännu mer mödosamt. Trots dessa svåra förhållanden fortsatte de flesta missionärer sitt arbete med en oavtrubbad övertygelse som till slut kom att få stor genomslagskraft på olika ställen, bland annat i Afrika.

Arbetet visar även exempel på att missionen som bedrevs inte bara förde med sig nya tankar inom religionen till missionsområdet utan även många andra viktiga saker som skriftspråk, skolgång och sjukvård, vilket ofta glöms bort. Missionärerna förde alltså med sig en modern västerländsk livsstil som kom att få en stor och viktig betydelse för dessa länders utveckling.


Arbetet har känts mycket stimulerande då det till största delen är baserat på primära källor som ytterst få andra personer har tagit del av. Innan dess början hade jag själv inte några större kunskaper om missionsarbete och inte om Olle Hagner och hans fru, utan dessa är inhämtade under arbetets gång.


Inledning


Syfte


Mitt syfte med detta arbete är att få en bild av hur relationerna mellan olika religiösa samfund såg ut under en tid då EFS byggde upp och etablerade sin verksamhet i Eritrea. För att få ett lokalt signum på uppsatsen kommer den till stor del att handla om en lokal missionär, Olle Hagner från Ovansjö socken, som kom att tillbringa närmare 40 år som missionär i östra Afrika – många av dessa med sin fru som följeslagare.

Följande frågeställningar har fungerat som utgångspunkt:

· Varför missionerade EFS i just Eritrea?

· Vad åstadkom Olle Hagner?


· Är det möjligt att se en förändring över tid på hur missionärerna såg på den inhemska religionen på plats?

· Hur gestaltade sig de inter- och intrareligiösa relationerna mellan EFS-missionärer (särskilt Hagner), muslimer, kopter, katoliker och anhängare av den inhemska religionen?


· Vilka tänkbara orsaker ligger bakom eventuella förändringar i attityder och relationer?


Material och metod

Jag har tagit del av allmänna böcker som handlar om svensk mission i Afrika samt olika uppslagsverk och tidningsurklipp. Framför allt har jag dock använt mig av primärmaterial i form av brev, reportage, dagböcker och andra primära källor hämtade direkt från privatarkivet i Olle Hagners gamla hem, som numera är hem för hans son. Materialet är studerat med de principer som gäller för källkritik.


Disposition


Uppsatsen börjar med en generell bakgrundsdel om EFS där jag presenterar deras historik, ställning i förhållande till Svenska kyrkan, teologi, hur missionsarbetet tog sin början och varför. Avsnittet avslutas med en redovisning av EFS’ ställning i dag. Denna del är ganska omfattande eftersom jag tror att väldigt få har en inblick i vad EFS är, vad dess medlemmar står för och vad de har åstadkommit. Läsaren behöver ha fakta om det tidigare missionsarbetet i Afrika och Eritrea innan Olle Hagner kom dit och missionerade för att få en inblick i vad det var för ett område han anlände till för att börja i sin missionering.

Efter detta har jag valt att fokusera arbetet på den lokale missionären Olle Hagner och hans fru och deras långa missionsarbete, som sträckte sig från 1923 till 1970 med kortare avbrott. Denna del är i stort sett baserad bara på primärkällor i form av bland annat dagboksanteckningar av missionären själv, vilket har satt en mer personlig prägel på detta avsnitt. Jämförelser görs också med några andra EFS-missionärer i denna del av Afrika.

Forskningsöversikt/Tidigare forskning


Svensk mission i Eritrea är ett forskningsområde där tidigare forskning förekommit till viss del och den har varit fokuserad på olika områden och frågeställningar. Något forskningsarbete kring Olle Hagner på akademisk nivå har jag inte stött på men däremot en privatutställning som behandlat Olle Hagners liv. Avsnitten där Hagner behandlas bör därför innehålla nya uppgifter som på grund av detta arbete nu lyfts fram.

EFS’ Historik


Många evangelikala väckelserörelser uppstod i Sverige under 1800-talet och dessa försökte skapa ett intresse för inre och yttre mission. Detta gjorde man genom exempelvis bibelspridning, predikningar och via tidningar.
 En av dessa organisationer var Evangeliska Sällskapet, som bildades 1808 med syftet att just sprida kristna tankar.


Evangeliska Sällskapets skrifter vände sig till alla samhällsklasser och fanns även på det lapska och finska språket.
 Spridningen av de kristna tankarna via skrifter pågick i stor skala ända fram till 1852 då man började avveckla verksamheten, vilken då hade inneburit att över tre miljoner skrifter hade delats ut mellan åren 1808-1852. Evangeliska Sällskapets arv övertogs framför allt av Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS).

År 1856 bildades EFS till följd av tre troende Uppsalastudenters missnöje med Svenska kyrkan. Missnöjet riktades framför allt emot Svenska kyrkans sätt att sprida sitt budskap, som de ansåg var alltför passivt. Vid denna tidpunkt var det dock förbjudet att ha sammankomster som diskuterade sådana ämnen utan att en präst var närvarande, så de började sprida kunskaper om evangeliet genom små skrifter som skickades via bland andra kolportörer (skriftspridare) för att nå ut med det kristna budskapet.
 En av dessa studenter, Hans-Jakob Lundborg, kom dock att bli prästvigd innan EFS bildades.


Då studenterna ansåg att tillvägagångssättet att sprida skrifter inte var tillräckligt, började de att fundera på en ny organisation eller rörelse med anknytning till den Svenska kyrkan. Denna tanke väckte gehör hos flera ledande personer, däribland Carl Olof Rosenius, en man med egen tidning, Pietisten, och ett stort inflytande på kristna i hela landet. Den 7 maj 1856 bildades så EFS med syftet att fungera som en väckelserörelse inom Svenska Kyrkan.
 EFS var som kristen organisation i särklass den största i slutet på 1800-talet efter Svenska kyrkan, men både EFS och Svenska kyrkan påpekar att dessa egentligen innefattades i samma organisation.

Vad står EFS för?

Hela EFS är alltså en del av Svenska kyrkan, vilket innebär att allt arbete som de utför också skall betraktas som Svenska kyrkans. EFS’ verksamhet ska alltså inte vara konkurrerande utan istället ses som ett tillskott till Svenska Kyrkans arbete. EFS’ primära mål är att sprida vardagskristendom och på så sätt hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus. Viktigt att påpeka är dock att man inte behöver vara medlem i Svenska kyrkan för att vara medlem i EFS. I det följande anges några för EFS karakteristiska inslag.


Missionsorganisation som arbetar efter att utföra uppdrag som främjar Kristi rikes tillväxt. Uppdragen planeras och utförs av lokala missionsföreningar. I missionsarbetet utförs spridning av det kristna budskapet, dop genomförs och nattvard intas.


Självständigheten, som innebär att EFS utför sina uppdrag enligt sin religiösa uppfattning samtidigt som man betonar att man är en del av Svenska kyrkan. Trots denna symbios med Svenska kyrkan samarbetar EFS på enskilda orter med andra samfund som i enskilda fall kanske passar EFS bättre. Fördelarna med att fortfarande vara en del av Svenska kyrkan är bland annat att det är en stor kyrka med många anhängare och med ett enligt många EFS-anhängare gott rykte, något som inte alla religiösa sammanslutningar anses ha.


Föreningar och enskilda


EFS betonar att man är en missionsorganisation och inte en kyrka. EFS’ organisation är uppbyggd som lokala föreningar och inte församlingar då det är lättare för en förening att begränsa sig till ett område, vilket blir svårt för en församling då denne skall innefatta i stort sett allt. EFS är en ”slutprodukt” av en sammanslagning av olika föreningar med olika kompetens och kunskap men med samma grundintressen.


Personliga insatser och gåvor är det som gör EFS arbete möjligt. Föreningen har många medlemmar som arbetar ideellt, det vill säga utan ekonomisk ersättning, och detta tillsammans med medlemmar och andra som skänker pengar gör att föreningen kan fortleva. EFS är en liten organisation men med en stor verksamhet tack vare aktiva medlemmar.


EFS’ teologi

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse som försöker förmedla det enligt dem mest centrala i kristendomen, det vill säga evangeliet som innehåller budskapet om Jesus och hans frälsargärning. Genom att visa sin tro på honom och inte på egna prestationer uppnår man gemenskap med Gud.


EFS är som nämnts tidigare en del av Svenska kyrkan och har en luthersk inriktning på basis av reformationen som skedde på 1500-talet. Denna innebar att Martin Luther gav sin tolkning av Bibeln och dess innehåll och därmed tog avstånd från tidigare tolkningar. Bibeln innehåller Guds ord till människorna, alltså ett sorts rättesnöre om hur vi skall leva och lära. Detta är den egentliga kärnan till den kristna tron. Luther gav under 1500-talet sin syn på hur Bibeln ska ses och tolkas. Denna tolkning anses vara den ”rätta” av Svenska kyrkan som enligt sina bekännelseskrifter eftersträvar att använda sig av den. Genom gemensamma gudstjänster som innehåller predikningar, böner och psalmer får Bibelns ord och undermening en mer klar översättning och tillämpning.


EFS i dag

EFS driver idag åtta folkhögskolor och har aktiv mission i Eritrea, Etiopien, Indien, Malawi, Sudan och Tanzania. Hela EFS består av ca 500 föreningar, som finns i Sverige, och man har ett medlemsantal här på ca 18000. EFS har en egen tidning, Budbäraren, som ges ut varannan vecka, samt även en nätbaserad tidning som ges ut fem gånger om året och finns att läsa på www.efs.nu.


EFS’ missionshistoria

År 1861, det vill säga fem år efter det att EFS bildats, togs ett beslut om att föreningen skulle börja med yttre mission. Mission var ju den stora anledningen till föreningens bildande men var fram till denna tidpunkt begränsad till det egna landet. Tanken på yttre mission hade väckts inom Svenska Missionssällskapet och Evangeliska Sällskapet, men deras så kallade yttre mission kom bara att bedrivas i form av ekonomiskt och materiellt bistånd till befintliga missionärsorganisationer i Europa. De bedrev således inte någon egen form av yttre mission. Ett försök till egen ”hednamission” hade genomförts av Lunds Missionssällskap, men den hade först misslyckats.


Ledande personer inom EFS tog beslutet om egen svensk mission i ”hednaländer” den 18 juni 1861, nästan 13 år tidigare än Svenska kyrkans missionsbildande. I detta beslut bestämdes även att de kommande missionärerna skulle skolas i en inhemsk missionsskola. Tanken var alltså ett eget missionsområde för EFS, men den yttre missionen kom i början att te sig precis lika som föregångarna inom detta område – den kom alltså att yttra sig i form av stöd för andra missionssällskap. Insamlade medel skänktes till bland andra Baselmissionen och Valdensermissionen i Italien.


Valet av missionsområde ansågs vara svårt att ta själv och man ansåg även att valet av område skulle falla på någon sorts anvisning från Gud. Därför vände sig EFS till ledande personer inom den Lutherska kyrkan i Europa för en anvisning om var deras mission skulle utföras.
 Förslag om olika platser för yttre mission gavs till EFS, men i flertalet av dessa förekom redan mission som inte var i linje med EFS’ syfte, så valet kom till slut att falla på Östafrika och Etiopien.
 År 1865 tog EFS beslutet att skicka de första yttre missionärerna till Etiopien.

Tanken var att missionen skulle ske i ett område där galla-folket levde, ett folk som numera heter oromo.
 Tanken var att en kristen kyrka skulle byggas upp av missionärerna hos detta folk.
 Tre missionärer sändes ut, varav en var utbildad präst medan de andra var lekmän. Efter att dessa anlänt till staden Massaua vid Röda havets kust i Eritrea, fick de veta att vägen till Gallaland var stängd på grund av inbördeskrig och uppror.





  Karta över Eritrea.


De alternativa vägarna till Gallaland betraktades som enormt långa omvägar och även som mycket riskabla då också de var drabbade av inbördeskriget. Ett förslag till alternativ missionering gavs som gick ut på att missionärerna skulle göra en sorts ”väntanmission” i lugnare delar tills inbördeskriget var slut.


Olika förslag beaktades och valet kom att falla på västra Eritrea och ett område som låg ca 10 dagresor från Massaua hos shanka-folket i Kunama. Invånarantalet i detta område beräknades till ca 200 000. Valet av detta område gjordes av dessa tre missionärer och inte av EFS’ styrelse i Sverige då detta skulle ha tagit alltför lång tid. EFS’ första missionsområde blev alltså mycket slumpartat utvalt av tre missionärer på plats i östra Afrika, som från början hade helt andra tankar om var deras missionering egentligen skulle ske.
 Många olika religioner var representerade i Eritrea vid denna tidpunkt, exempelvis islam, judendom och vad som kallades animism (den gamla inhemska religionen).


Tanken hos missionärerna var att de skulle inleda ett samarbete med den Koptiska kyrkan, som också verkade där, men samtidigt försöka påverka den med evangeliska idéer.
 De svenska missionärernas strävan att göra Bibelöversättningar till de olika inhemska språken var kanske den viktigaste orsaken till att dessa olika kristna rörelser kunde fortsätta sitt samarbete.
 Området kring Kunama var dock betraktat som ett område där hedendom regerade vilket också en av missionärerna skrev i sina anteckningar: ”De äro varken kristna eller muhammedaner utan hedningar. Men de dyrka inga avgudar, göra sig blott liten möda med regnmakare.”
 De första missionärerna var påfallande toleranta mot den hedniska religionen och dess utövare. Detta var kanske en del av taktiken för att inte stöta sig alltför mycket med den inhemska befolkningen, men en av de tre första missionärerna, Carl Johan Carlsson, hade kommit folket mycket nära och lärde därför känna deras seder och bruk. För att ytterligare ta del av dessa seder frågade han om han fick se deras traditionella dans och detta mötte inget hinder.


Carlsson var känd för att kunna kommentera olika sorts företeelser som förekom hos skilda religiösa församlingar,men efter att ha bevittnat de ”hedniska” folkets dans och andra seder, var han förstående och inte dömande.
 Så här berättar han själv om sitt möte med dansen:

Om en kort stund var jag klädd i svarta europeiska kläder och åtföljd av Din infann jag mig på platsen såsom åskådare. Kvinnorna som förde musiken blevo väl i början något förlägna och hade så när kommit av sig, men snart var allt i sin förra ordning. Instrumenterna voro trummor, trädklampar och bara händerna. Musiken entonig men inte vild eller obehaglig. Männen dansade eller hoppade med sina spjut i händerna i god ordning osv. Man kunde vara färdig att kalla det hela för ett oskyldigt nöje, ifall det finns något sådant för dem, som icke känna kärlekens och glädjens källa.


Carlsson beskrev denna dans som mycket ordentligare än bland annat den som utfördes bland allmogen i hemlandet.
 Missionären Carlsson visade alltså inte bara förståelse för de inhemska traditionerna utan han menade även att han var imponerad. De sista raderna påvisar dock hans syn på att detta folk verkligen behöver ta del av kristendomen och dess budskap.


Denna syn på de inhemska traditionerna var en personlig syn hos missionär Carlsson, men de övriga missionärernas uppfattning torde inte ha varit helt annorlunda då det vore näst intill omöjligt att samarbeta om dessa var helt skilda. Detta har ej kunnat frambringas i det material jag har haft att tillgå men ej heller motsatsen. Att de första missionärerna i början av deras missionering hade en ganska passiv hållning till den inhemska religionsutövningen framstår dock som sannolikt då motsatsen skulle ha skapat en konflikt med befolkningen.

Missionär Carlsson kom några månader senare att bli hedrad av den inhemska befolkningen via dans då de ansåg att han var en modig man som rest långt och utstått många farligheter för att nå fram till Kunama. Det skulle troligen ha uppfattats som mycket märkligt och framför allt oacceptabelt för de flesta missionärer att hyllas på detta sätt av så kallade hedningar, men Carlsson uppfattade dansen som anständig och lät dem dansa vidare. Situationen som uppstått var dock udda och om detta skrev han i ett brev:

Bröderna i Sverige torde fälla olika omdömen om mitt beteende i detta fall. Jag beder dock att bliva bedömd så milt som möjligt både för detta som och för mitt övriga handlingssätt mot vissa hedniska bruk. Jag tror att med gamla hedniska bruk som i och för sig själva äro oskyldiga och som icke stå i något slags sammanhang med gudstjänsten bör man vara försiktig.


Även i denna situation, där han blev en del av folkets sed, påvisar missionär Carlsson en ståndpunkt som är mycket förstående för inhemska traditioner och bruk, och tack vare detta blev han högt respekterad av lokalbefolkningen.

Missionärerna anlade i Kunama-området i rask takt fyra missionsstationer – Tendar, Oganna, Frida och Kulluko – men kom snabbt att drabbas av olika motgångar. Klimatet var extremt svårt då medeltemperaturen i detta område sällan understiger 30°C. Detta gjorde missionärernas vistelse mycket arbetsam i synnerhet som deras verksamhet även innebar fysiskt arbete i form av bland annat hopställande av byggnader. Även sjukdomar slog hårt mot missionärerna och då ofta i form av feber och dess biverkningar. Ögonsjukdomar, som missionärerna nämner i sina brev, var ofta förekommande och även ormbett var vanliga och innebar i värsta fall en fara för livet.


Till Kunama-området sändes de första fyra åren 19 manliga och kvinnliga missionärer ut. Fem av dessa dog i klimatfeber, det vill säga malaria, och andra sjukdomar och två mördades.
 Detta område var alltså drabbat av stora motgångar, och när de oroliga tiderna även började göra sig gällande där, lade EFS ned sin mission och missionärerna återvände till Massaua 1870. Återupptagandet av missionen i Kunama-området kom att dröja ända tills 1899.


Resultatet av nästan fyra års mission i ett mycket ogästvänligt område var att ingen i den lokala befolkningen konverterade till kristendomen utan de hedniska riterna levde vidare och de muslimer som fanns i vissa delar av området fortsatte sin tro på islam. Trots detta misslyckande hade missionärerna genomfört gudstjänster där vissa delar av den lokala befolkningen varit närvarande och på så sätt hade de visat att det fanns alternativ, om inte då så senare.


I slutet av 1800-talet kom så återupptagandet eller andra stadiet av missionsverksamheten i Kunama-området efter noggranna undersökningsresor där området synats om det var säkert för missionsverksamhet igen. Verksamheten kom att koncentreras kring två huvudstationer, Kulluko (uppförd 1898) och Ausa-Kunama (uppförd 1905), och missionärerna blev väl mottagna. Många i lokalbefolkningen kände till deras senaste vistelse vilket gjorde deras återkomst något lättare.
 EFS’ verksamhet började nu få mer uppmärksamhet bland befolkningen och några av dem konverterade till kristendomen genom att låta döpa sig. Den förste var hövdingen Adim Billa, som döptes 1908.


Andra fasen av Eritrea-missionen kom att röra sig i tre olika områden, vilka var uppkallade efter de språk som talades.
 Dessa områden var också olika i religiöst hänseende.

· I Tigré-området, som låg längs Röda Havets kust och inåt Sudan var merparten av befolkningen muslimer och missionsstationerna i detta område låg i Gheleb och Keren.

· I Tigrinja-området, som låg i höglandet, Eritrea och även norra Etiopien, utfördes mission till största delen bland koptiskt kristna. Missionsstationerna låg i Asmara, Adi Ugri, Zasega och Bellesa.


· Kunama-distriktet, som låg längs in i landet (lågland) mot Sudan och Etiopien, utfördes mission av EFS bland hedningar och stationerna låg i Ausa Kunama och Kulluko.


I Kunama-området utövade invånarna en sorts religiös ”mångfald”, vilket vi kan läsa om i Ett och annat om Kunamerna:

Kunamerna äro ej avgudadyrkare. Deras religiösa föreställningar synes i flera avseenden överensstämma med de mongoliska nomadernas religion, shamanism eller andedyrkan. Likväl höja de sig över deras tankesätt och tro på en god och en ond ande, som står över alla avlidnas andar och övriga andemakter samt alla levande varelser.


I Kunama-området, som egentligen betyder en region med ett sammanblandat folk, var befolkningen i stort sett opåverkad av de kringboende folkens religioner och varken islam eller kristendom hade tidigare lyckats få in någon fast fot.
 Trots att missionsverksamheten nu började få fäste i området, dröjde det många år till innan man nådde någon större framgång vad gällde att få det inhemska folket att konvertera till kristendomen.

År 1915 kommenterade Olle Hagners bror missionsverksamheten i Kunama som ett projekt som ej nått större framgångar då verksamheten fram till detta år bara lyckats få ett tiotal kunamer att omvända sig. Han såg dock en ljusning i arbetet, från att missionärerna från början tvingades söka upp kunamerna hade situationen ändrats under de senaste åren så att dessa i stället hade börjat söka upp missionärerna och missionsstationerna.
 Samma år, 1915, bildades de ungas kristna förbund vid missionsstationen Ausa-Kunama med de ungas förbund i Sverige som förebild, det vill säga EFS’ ungdomsförbund. Detta måste ha setts som en stor framgång att man lyckats bilda ett ungdomsförbund för och med yngre kunamer.


Efter första världskrigets utbrott blev situationen betydligt svårare för missionärerna, då de ofta blev beskyllda för att vara sympatisörer med Tyskland, ett av de mer aktiva länderna i kriget. Eritrea var nämligen en italiensk koloni sedan 1889 och stred med ententen, det vill säga Frankrike, Storbritannien och Ryssland, under första världskriget, eller med andra ord mot Tyskland. Missionsarbetet kunde dock fortsätta men under mer strikta och begränsade förhållanden då bland annat krav kom på de evangeliska missionärerna att delar av undervisningen de gav skulle ske på italienska, något som innebar stora problem för missionen.


Det italienska inflytandet i Eritrea skapade en konflikt mellan de katolska missionärerna och de evangeliska, och dessa strider blossade upp som kraftigast under 1920-talet. År 1923, det vill säga samma år som Olle Hagner anlände till Eritrea, utfärdade Italien ett inreseförbud mot nya missionärer till Eritrea.
 Året efter, alltså 1924, tvingades EFS att lämna över det mesta av undervisningen till de italienska medarbetarna och senare kom också kravet på att all undervisning skulle ske på italienska. Arbetet kunde dock fortgå, inreseförbudet för missionärer hävdes efter något år och den evangeliska kyrkan finns etablerad i Eritrea sedan 1926.


Olle Hagner


Olle Simon Andersson (som senare byter namn till Hagner eftersom det finns en namne inom EFS) föddes den 27 augusti 1895 i Hagmuren, Ovansjö församling i Gästrikland. Han växte upp tillsammans med sina föräldrar, Per-Olof och Karin Andersson, och sina fem bröder och två systrar. Föräldrarna livnärde sig som bönder. Efter avslutad skolgång sökte Hagner till Folkskolelärarutbildningen i Strängnäs och antogs. År 1917 tog han sin examen och efter avslutad militärtjänstgöring fick han arbete som lärare i Norrberg, Ovansjö Gästrikland. Där verkade Hagner som lärare i ungefär två år innan han fick en tjänst som lärare på EFS’ missionsinstitut Johannelund, som då låg i Traneberg utanför Stockholm. På Johannelund kom han att verka som lärare i två år fram till 1922, då han blev utnämnd till missionär i EFS’ tjänst.


EFS’ egen juniorförening, De Ungas Förbund, ville vid denna tidpunkt ha en ”egen” missionär att underhålla med diverse gåvor och insamlingar, detta för att hålla intresset för missionsarbetet vid liv hos juniorerna. Beslut om att Olle Hagner (då Andersson) skulle bli juniorernas egen missionär togs av centralstyrelsen, varpå juniorföreningen direkt insamlade en grundplåt för denne.


Eritrea var som nämnts tidigare en italiensk koloni, där det officiella språket var italienska, och därför begav sig Hagner till Italien för språkstudier hösten 1922.


I mars 1923 anlände Hagner till Kunama. Han var sedan 1922 förlovad med Margareta Sjölin från Gävle, som anlände till Kunama-land på hösten 1925. Vigseln mellan dessa kom att ske på missionsstationen i Kulluko 1926. Hagners missionstid i Eritrea kom att innefatta alla de tre olika språkområden där EFS’ missionering var aktiv. Hagners missionsinsatser pågick i omgångar då bland annat krig och oroligheter stundtals omöjliggjorde missionering och till följd av missionärernas rätt till viloperioder i hemlandet. Hagners missionering utfördes med dessa undantag mellan åren 1923-1970 varefter han återvände till Sverige för gott. Hans missionsarbete fortsatte dock även efter 1970 på hemmaplan i form av bland annat översättningsarbeten.

Missionskallelsen

Enligt Hagner själv hade han alltid haft en sorts missionskallelse och Kunama var hans främsta mål. Hans äldre bror Johan, som även han hade missionärsdrömmar, fick dock chansen före Hagner och hamnade själv i Kunama-land. Detta fick Hagner att tänka om då han trodde att folk i allmänhet skulle tro att han enbart blivit påverkad av sin bror och inte hade någon egen vilja. När brodern for ut till missionsfältet var dock Hagner bara 17 år varför hans egen missionering fick vänta ett antal år.


Johans missionering i Kunama-land började vid jultid 1912 och avslutades i maj 1913 då han sökte sig till högre landmarker för att slippa malariaperioden som var i antågande i Kunama-området. I höglandet blev dock Johan allvarligt sjuk i tyfus och blev sängliggande i över sex månader. Tanken var att han skulle återvända till Kunama då han tillfrisknat, men följdsjukdomar gjorde detta omöjligt och han reste hem våren 1914. Det skulle dröja 35 år innan Johan Hagner skulle återse Kunama.


Då Hagner mötte sin broder Johan på svensk mark igen efter ett och ett halvt år, hade han svårt att känna igen brodern eftersom sjukdomarna brutit ned honom rejält. Han hade bland annat tvingats ta hjälp av två käppar för att ta sig fram. Efter ytterligare ett par veckor lades Johan in på Gävle lasarett där han opererades. Efter denna operation besökte Hagner sin bror som då hade svår oro och ångest. Denna oro och ångest visade sig vara över Kunama-folket, som Johan ansåg att han övergivit. Han oroade sig för vad som skulle komma att ske med folket då han inte kunde närvara hos dem. I denna stund lovade Hagner att ta vid efter sin broder om det blev så att han inte skulle få möjlighet att återvända. Detta ser Hagner som ett heligt löfte gentemot både sin bror och missionen och därför bestämmer sig Hagner för att ge sig iväg till Eritrea och Kunama-land trots att han har sett vad brodern Johan råkat ut för.


Till Kunama-land

I ett brev i De Ungas Tidning från den 26 mars 1923 skriver Hagner om resan och ankomsten till Kunama. Resvägen gick från Brindisi i Italien till Massaua och tog ca 12 dygn med båt inklusive kortare stopp. Här kan man bland annat läsa följande:

Efter ännu två dygns resa komma vi till Massaua, och dagen därpå hälsas vi välkomna av missionssyskonen på stationen i Asmara. Att det var glädje å ömse sidor förstår ni nog, i all synnerhet som alla voro vid gott mod och jämförelsevis god hälsa. För nykomlingen är det gripande ögonblick, då man för första gången beträder missionens mark, och man bävar inför tanken på uppgiftens allvar, men samtidigt jublar det i ens inre, och man tackar Gud att man fått gå att resa korsets banér härute. Det har även varit gripande ögonblick för mig att stå inför missionsgravarna i Tendar, Frida, Oganna, Ausa Kunama och Culluco, och jag har förstått, varför Kunama blivit kallat ”gravarnas och tårarnas land”. Unga vänner! Ska vi inte bedja till Gud för Kunama, att det snart må bli “livet och lovsångernas land”? Edert sändebud i Kunama Olle Andersson.




Hagner på plats i Ausa-Kunama 1924 eller1925.


Olle Hagners syn på de olika religionerna


Synen på de övriga religiösa grupper som fanns i Eritrea under Hagners tid som missionär var ofta mycket varierande enligt det material som jag tagit del av. Synen på en specifik religion eller folkgrupp tycks dock vara genomgående likartad under flera års tid. De dagboksanteckningar som nämns är från perioden 1939-43, då Hagner som enda EFS- representant på plats försökte sälja organisationens egendomar på plats till det italienska styret på grund av det andra världskriget. Hagner hade tillbringat många år i Eritrea innan den italienska regeringen utvisade alla missionärer 1935 med anledning av deras förväntade invasion av Etiopien. Dagböckerna som visar Hagners inställning och åsikter bygger alltså på många års erfarenhet och inte bara på de år då de är skrivna.

Muslimerna, eller muhammedanerna som de oftast benämndes, skiljde sig från den övriga befolkningen i både levnadsvanor och klädvanor, enligt Hagner. Han var dock tydlig med att betona att muslimerna var båda renare och ordentligare än både kopter och hedningar. Hagner ansåg även att muslimer var ärligare och betydligt mer pålitliga än de andra två religiösa grupperna.
 Ett exempel på Hagners tilltro till muslimerna finns i hans dagbok från april 1941, då han som EFS’ representant på plats i Eritrea just bevittnat engelsmännens intåg i Eritrea. Engelsmännens ankomst innebar att EFS’ verksamhet åter kunde starta och i samband med detta fick Hagner och EFS förfrågan från en arabisk lärare om han och hans klass fick hyra in sig i missionens lokaler, vilket inte sågs som något problem.


Araberna, eller muslimerna, ansågs annars vara en välbärgad folkgrupp som oftast arbetade inom handel, och till följd av detta hade de skaffat sig ett stort inflytande hos bland annat myndigheter trots sin ringa storlek i folkmängd. Detta hade naturligtvis inte gått obemärkt förbi hos den stora massan som ansåg att araberna var inkräktare. Hagner var dock imponerad av hur muslimerna visade stor solidaritet och hjälpverksamhet inom den egna folkgruppen.


Araberna fanns i hela kustlandet men var även representerade i alla större städer, och EFS’ missionsarbete bedrevs mot denna folkgrupp enbart genom personlig påverkan och genom litteraturspridning då denna folkgrupp redan hade ett eget skolväsen som var väl utbyggt och som endast använde sig av muslimska lärare.


Hagner upplevde att muslimer under senare tid blev mer avslappnade och bemötte människor med en annan tro än islam med större tolerans. Likaså om en muslim skulle konvertera till kristendomen väckte denna händelse numera knappt något uppseende.
 Hagner menade att detta berodde på att även islam kände av en sviktande tro bland sina anhängare och därmed inte engagerade sig på samma sätt som förr. Hagner menade dock att kristna hade mycket att lära av muslimernas böneliv, vilket följde ett regelbundet schema som de troende var trogna oavsett var de befann sig.


De inhemska troende, (”hedningarna”), beskrevs av Hagner som vänliga och hjälp-samma av naturen, men han menade att deras tro tvingade dem till olika sorters gärningar som kunde beskrivas som grymma och omänskliga. Hedendomen kan te sig på olika sorts vis, men i Eritrea utgjordes den av så kallad animism, det vill säga att förutom deras tro på, eller dyrkan av en Gud, trodde de även på andar och då oftast deras förfäders andar.


Dessa folkgrupper gjorde ingen skillnad på vardag eller helgdag förutom då någon av de hedniska festerna skulle utföras, exempelvis då man bad andarna om hjälp vid olika tillfällen, vid bröllop eller vid den obligatoriska festen som alltid följde efter det att någon i gruppen hade avlidit.


För att tillfredsställa sina andar eller gudar frambringades inte sällan offer som kunden bestå av dryck eller mat av olika slag till deras ära. De religiösa ritualerna ihop med okunnighet orsakade ofta dessa folkgrupper enorma lidanden.
 Någon form av prästkast förekom inte ibland ”hedningarna” utan den äldste mannen i byn ledde offerritualerna. Någon gemensam gudstjänstlokal existerade inte.
 Schamanism förekom också bland denna folkgrupp och var en kuslig företeelse att betrakta enligt Hagner då de besatta (oftast kvinnor) under denna period bara åt kött, drack öl och kommunicerade på ett språk som de i normalt tillstånd aldrig talade. Enligt Hagner var detta ett tecken på att de onda makterna gjorde sig synliga liksom på att kunamerna påvisade en tro på både en ond och en god makt.
 Hagner beskrev alltså denna folkgrupp som naturligt snäll, men belyste samtidigt en sida hos dem som var både grym och totalt främmande för västerlänningar. I samband med ett museibesök i Kairo fick han se ett antal museiföremål som härstammade från flera tusen år sedan och till Hagners förvåning var dessa föremål exakt likadana som de som kunamerna använde sig av vid just den här tidpunkten. Även en staty av en kvinna hade hittats från samma tidpunkt och Hagner ansåg att statyn hade sett likadan ut om den gjorts vid denna tidpunkt. Om detta skriver han: ” Bevisar icke detta i vis mån att denna primitiva folkstam står kvar på samma kulturståndpunkt som den deras förfäder företrädde för 3 á 4 tusen år sedan!”




Typiskt boende i Kunama-området


Kristendomen var naturligtvis också representerad i Eritrea under Hagners tid och den kunde delas in i tre olika grupper: kopter, katoliker och evangeliska kristna. Den första gruppen, kopterna, ansåg Hagner var en livlös religiös rörelse som omgavs av präster som var både lata och okunniga – med några få undantag.
 Han ansåg vidare att klosterverksamheten inom den koptiska rörelsen förvisso var utbredd i Eritrea men att den varken hade haft ett inflytande på den lokala befolkningen eller att den hade bidragit med något eget material utan mer ägnat sig åt att göra kopior av sådant som redan var utgivet.
 Den koptiska kyrkan tycktes alltså enligt Hagner inte tillföra Eritrea och dess befolkning någonting inom kristendomen.


Angående den koptiska gudstjänsten var Hagner föga imponerad, då han bland annat skrev:

Den består till stor del av mässande på urgamla melodier med en säregen rytmik. Sången ackompanjeras av trummor samt av ett mycket gammalt skrammelinstrument, som kallas ”Sistrum”. Ibland användes även långa lurar. Diakonerna föreläsa ur helgonböckerna eller Bibeln, men på ett sätt så ingen människa kan begripa vad det är frågan om.


”Att katolska kyrkan är lögnens fäste och Djävulens skapelse kan man utan tvekan fastslå”, skrev Hagner den 20 juli 1940 i sin dagbok.
 Katolikerna var den religiösa sammanslutning som fick skulden av Hagner för motståndet mot EFS. Denna uppfattning var inte på något sätt unik för Hagner, men han var inte sen att framföra åsikter om den katolska kyrkan och påvens samarbete men den italienska fascistregimen. Hagner menade dock att detta var något som den katolska kyrkan inte ville kännas vid och många andra var för rädda att komma med sådana anspelningar.
 Hagner skrev även att det fanns bevis för att den katolska kyrkan förutom att ge sin sanktion och sitt moraliska stöd till Etiopienkriget, det vill säga Italiens invasion i Etiopien 1935, även gav stora ekonomiska bidrag till krigets genomförande.
 Hagner bevittnade också själv på plats hur den katolska kyrkans ombud, det vill säga präster, biskopar och nunnor, välsignade det krigsmaterial som var på väg mot fronten.
 Den katolska kyrkans ombud förde därtill en intensiv och högljudd kampanj där de dels försvarade kriget i Etiopien och även hetsade Italien till nya insatser. En del i denna kampanj innebar att man bland annat försökte få folket i Eritrea att lämna ifrån sig värdeföremål för att på så sätt skaffa extra inkomster som gick till kriget.
 Påven och Mussolini försökte enligt Hagner utnyttja varandra maximalt. En företrädde det andliga och den andra det världsliga. Den katolska kyrkan ville dock ha något tillbaks från den italienska staten och Mussolini då man stött deras krig med stora medel.


Tanken var att den italienska staten skulle hjälpa den katolska kyrkan till absolut suveränitet i dessa områden. Följden blev att regeringen i Italien lät Vatikanen med påven i spetsen börja med en sorts religiös förföljelse i Eritrea och Etiopien, vilket kom att drabba de evangeliska sällskapen allra hårdast. Baptister, Frälsningsarmén och pingstvänner utsattes för en konstant förföljelse, och endast Valdenserkyrkan kunde fortsätta sin verksamhet som vanligt, enligt Hagner mycket på grund av att många av dess anhängare sympatiserade med fascismen.


Den katolska kyrkan hade även, enligt Hagner, en benägenhet att i de områden där deras kyrka befann sig i minoritet jämfört andra religioner förespråka att likställdhet skulle råda bland dessa religiösa organisationer. Om situationen däremot var omvänd, det vill säga att den katolska kyrkan var i majoritet i det specifika området, hade katolikerna inte den minsta förståelse för sådana tankar, då de i dessa situationer själva inte visade respekt för oliktänkande. Ytterligare exempel på detta var att den katolska kyrkan försökte tränga i de områden som var vikta åt den svenska missionen – något som EFS, den katolska kyrkan och den italienska staten hade en ömsesidig överenskommelse om.

Taktiken den katolska kyrkan försökte använda i de områden där de var i minoritet var att placera spioner i och omkring EFS’ verksamhet för att finna belägg eller bevis som kunde fälla EFS’ mission. Detta var dock inte speciellt lyckat då dessa spioner gång på gång avslöjades.
 Att den katolska kyrkan efter missionärernas utvisning 1935 skulle få ytterligare inflytande på den inhemska befolkningen skrämde Hagner då han trodde att många års verksamhet i bland annat Kunama-området skulle gå till spillo. Om detta skriver han den 9 november 1935:


Mitt kära Kunama, som kostat missionen så många offer, så mycket bön och kamp skall det åter stängas för evangelium? Må i så fall det livsfrö som genom evangelium ligger inneslutet även inom Kunamas folkvärld, visa sin sprängkraft och krossa hedendomens fästen och komma skökans (katolska kyrkan) tron att vackla därinne.


Den katolska kyrkans företrädare i Eritrea var naturligtvis företrädelsevis italienare, och om dessa kan man läsa i Hagners dagböcker från perioden 1939-1943. Den 19 oktober 1939 på väg tillbaks till Eritrea med båt för att sälja EFS’ tillhörigheter på plats skriver han bland annat: ”Bersani, en typisk kultiverad italienare. Ett begåvat folk som med litet mer uthållighet skulle kunna göra storverk.”
 Hagner hade alltså ganska höga tankar om det italienska folket, men han ansåg att de dels företrädde en stat med en människosyn som ej var accepterbar, dels att de representerades av en kyrklig organisation som gick regeringens ärenden. På plats i Eritrea var dock den katolska kyrkan representerad av många olika personligheter, som tedde sig på olika sätt, och även detta har Hagner tagit upp i sina dagböcker. Den 3 november 1939 skrev han:

Den katolske munken i Mehelab är särskilt fanatisk och hotar alla med skärseldens och helvetes kval. Den förra munken padre Alfonso var däremot en helt annan typ, förstående och hänsynsfull.


Samma syn och tankar hade Hagner om de italienska ämbetsmän som var placerade i Eritrea för regeringens räkning. Dessa var ofta katoliker, och även här menade Hagner att det var mycket varierande vilket bemötande dessa gav. Vissa var serviceinriktade och allmänt tillmötesgående, medan andra var raka motsatsen och hade en negativ inställning till evangeliska missionen.
 Att italienarna besatt både fördelar och brister nämner Hagner också på sidan 67 i Stormen bröt lös: ”Italienarna må ha många fel, men de ha också många förtjänster, som man lär sig värdera. En sådan är deras stora ömhet och förståelse för mödrar och barn.”


Ovanstående kommentarer gäller den tid kring 1935 då alla missionärer kastades ut från Eritrea på den italienska regeringens order. Hagner och hans fru fick dock stanna kvar ytterligare en tid då hon var gravid och inte skulle resa långa sträckor. Hagner visade en smula skadeglädje i sina dagböcker då han exempelvis 1942 (datum ej angivet) efter engelsmännens erövring av Eritrea bevittnade hur det tidigare herrefolket, det vill säga italienarna, numera krusade och bugade för den ursprungliga befolkningen vid olika service- och näringsställen.
 Även synen hos den inhemska befolkningen på de vita förändrades under åren och då framför allt synen på italienarna. I samband med italienarnas krig mot Etiopien 1935 blev folkets hat mot de vita allt mer synligt, enligt Hagner.


Analys

EFS’ första yttre missionsområde kom att bli Eritrea och Kunama-området. Detta var dock inte föreningens ursprungliga tanke då de tre första missionärerna som sändes ut hade Galla-land i Etiopien som sitt mål. Av olika anledningar kunde dock inte dessa missionärer ta sig fram till det aktuella området. På plats i Eritrea tog de i stället beslutet att starta en så kallad väntanmission till dess att mission åter skulle vara möjlig i Galla-land. Valet föll då på Kunama-området i Eritreas västra landsdelar. EFS’ första missionsområde där man hade egna missionärer på plats uppstod alltså ganska slumpartat.

Missionärernas syn på den inhemska religionen och dess utövare tycks ha blivit mer tolerant under årens lopp, men samtidigt så handlade det om en tid då människosynen var helt annorlunda än idag. Den västerländska människan var idealet och allt annat ansågs avvikande, framför allt om hudfärgen inte var densamma, så missionärernas syn på de så kallade ”hedningarna” låg helt rätt i tiden och var inte på något sätt unik.

Många av ”hedningarna” konverterade till kristendomen via EFS, vilket missionärerna naturligtvis såg som positivt. Konverteringen behöver dock inte nödvändigtvis ha varit ett bevis för att folket på plats ville bli kristna eftersom missionsstationerna kunde erbjuda så mycket mer än bara kristendomen. Då tänker jag framför allt på sjukvård och undervisning, något som kan ha varit den viktigaste orsaken till EFS’ framgångar genom åren. Att de infödda sökte sig till missionsstationerna är dock ett starkt tecken på att missionärernas verksamhet var accepterad av många.

Kritiken som har framförts av Hagner och andra inom EFS mot andra religiösa grupper är bitvis ganska hård, men samtidigt inte ovanlig då det känns som om det nästan är kutym att olika religiösa grupperingar skall kritisera varandra. Kritiken mot den katolska kyrkan är betydligt fränare än den som riktas mot både islam och den koptiska verksamheten. Detta måste ses mot bakgrund av att Eritrea var en italiensk koloni med en styrande regering som hade den katolska kyrkan bakom sig. Deras samarbete ledde till att EFS’ arbete försvårades markant i Eritrea och kom till slut att innebära att EFS’ missionärer utvisades ur landet. Hagners kritik mot katolikerna bör därför närmast ses som självklar. Vidare så känns inte EFS’ kritik mot andra religiösa grupper hårdare än den som EFS-missionärerna själva bör ha råkat ut för. Mycket tyder dock på att EFS’ representanter trots ömsesidig kritik levde mycket nära och samarbetade med övriga kristna samfund och då framför allt kopter och katoliker. Viktigt att påpeka är att Hagner inte heller var sen att kritisera personer i de egna leden, vilket tyder på att han även såg och framförde brister inom den egna rörelsen. I materialet jag presenterat här kan vi även se att Hagner nämner olika delar av andra religioner som han såg som positiva och som man kunde ta lärdom av, även fast han inte hade samma trosuppfattning.

Viktigt att tänka på då det gäller Hagner och hans åsikter är att materialet kring honom, det vill säga dagböckerna och hans bok Stormen bröt lös, är skrivna från slutet av 1930-talet till 1947. Trots att denna period utgör en liten del av en lång tid av missionering, bör mycket av hans tankar och ställningstaganden bygga på tidigare erfarenheter också och inte bara på denna begränsade period. Sina erfarenheter började han bygga på sig redan 1923 då han anlände till missionsfältet för första gången.

En frågeställning som fungerat som en av utgångspunkterna för arbetet var om jag kunde se någon orsak till eventuella förändringar i relationerna mellan olika religiösa grupper. Att förändringar har skett över tid vad gäller olika relationer har jag redan nämnt, men att hitta anledningen till denna förändring är svårare. Det blir mer mina personliga åsikter. Sekulariseringen var kanske den största anledningen till att de flesta relationerna mellan religiösa grupperingar blev bättre. Med detta menar jag att folket hade börjat hitta alternativa svar på sin existens utan religiös inblandning. De religiösa grupperingarna tappade därmed folk och i deras försök att vinna folket tillbaka förespråkade de ofta en mer tolerant och nytänkande rörelse som respekterade oliktänkande, det vill säga: man var inte längre lika fanatiska. Detta öppnade för bättre relationer mellan olika samfund som kanske i grund och botten var kristna. En större öppenhet och tolerans mellan de religiösa grupperna borde också ha skapat möjligheter för ett bättre samarbete på plats i ett område där det borde ha varit en fördel att kunna samarbete i stället för att motarbeta varandra.

Ett exempel på detta har jag tagit upp i arbetet och det var då EFS lät en arabisk lärare med sin klass hyra en del av missionens lokaler. Detta var naturligtvis en ekonomisk fråga då det gav EFS en extra inkomst, men samtidigt tyder det på en bra relation och ett bevis för ömsesidig respekt mellan två skilda religiösa grupper. Mycket av materialet jag bearbetat tyder dock på att relationerna mellan olika religiösa sammanslutningar var väldigt beroende av enskilda individers tyckanden och personliga inställningar då dessa ofta var väldigt avgörande för hur relationerna skulle utvecklas.

EFS’ verksamhet och historia i Eritrea är ett intressant område och föreningen har gjort ett imponerande arbete med stora insatser. EFS’ framgångar har inte sällan varit ett resultat av enskilda personers enträgna kamp mot diverse svårigheter. Olle Hagner var definitivt en av dessa eftersom hans arbete inte bara sträckte sig över lång tid utan också påvisade stora framgångar då han bland annat själv var en av dem som såg till att kunama-folket fick ett eget skriftspråk. Hagner var också den drivande kraften bakom den dövskola som kom att öppnas i Keren 1955. Hagners missionering på fältet slutade 1970, men hans arbete för EFS och kunama-folket var långtifrån slut. Med vid hans sida under många år av denna missionering fanns hans hustru, Margareta, som också hon naturligtvis bidragit med mycket under dessa år. EFS’ tilltro till Hagner tycks ha varit mycket stor eftersom han bland annat blev utsedd och utsänd tillbaka till Eritrea 1939 av föreningen för att förhandla med den italienska regeringen om EFS’ tillgångar i landet.

Efter hemkomsten gick mycket av Hagners tid åt till översättningar från västerländska språk till kunama-språket. Det största projektet var översättningen av Nya testamentet till kunama-språket.

EFS’ verksamhet i Eritrea bestod mycket av tre huvudområden: sprida kristendomen, sjukvård och utbildning. Hagner hade naturligtvis en religiös övertygelse, men jag tycker att han via sitt oavbrutna engagemang i Eritrea har visat att hans högsta prioritet låg just inom ett av dessa områden – utbildning. Att lära sig läsa och skriva var ovärderligt enligt honom och här finner vi kanske den stora anledningen till hans mission då han var utbildad lärare?

Sammanfattning

Då EFS bestämde sig för att utöka sin verksamhet och på så sätt sprida sitt budskap började man sikta in sig på yttre mission, det vill säga missionering utanför sitt eget lands gränser. Efter många goda råd från lärda och framför allt kristna människor föll valet på Etiopien och Galla-land. Tre missionärer sändes ut men väl på plats insåg dessa att Galla-land ej gick att nå på grund av inbördeskrig och oroligheter. Ett förslag framfördes på plats att dessa missionärer i stället skulle utöva så kallad väntanmission i Eritrea och ett område som kallades Kunama. Valet av Eritrea som missionsområde togs alltså av dessa tre missionärer av en ren tillfällighet. Missioneringen i detta område var dock ej lyckosam och kostade många missionärer livet. Efter bara ett antal år tvingades EFS’ missionärer lägga ned verksamheten i Kunama-området och missioneringen kom sedan att ligga nere i detta område till 1800-talets slut. Vid denna tidpunkt kom missionen tillbaks till området för att stanna.

Början av 1900-talet fram till engelsmännens intåg i Eritrea 1941 präglades av stor kamp, främst mot den italienska staten och den katolska kyrkan då Eritrea var en italiensk koloni sedan slutet av 1800-talet. Denna kamp stegrades under första världskriget då italienarna bland annat beskyllde EFS’ representanter för att var tyska spioner. Denna förföljelse kom till slut att leda till att alla missionärer med familjer utvisades ur Eritrea 1935. Under denna period, och då framför allt kring första världskrigets utbrott, började intresset hos de infödda för EFS’ verksamhet att öka och de första infödda lät också döpa sig. Så när den italienska staten började motarbeta EFS’ verksamhet var den relativt stor och välorganiserad.

EFS’ verksamhet blev uppskattad av de inhemskt troende i Eritrea och detta kan ha berott på flera faktorer då verksamheten kunde erbjuda så mycket mer än bara kristendom. Utbildning och sjukvård ingick i EFS’ verksamhet och dessa var sannolikt faktorer som lockade till sig den största delen nya anhängare. Detta är min egen teori, att få fram klara fakta om den egentliga orsaken till varför människor sökte sig till missionsverksamheten är svårt. Oavsett orsak så förde missionärerna med sig en ny, modern livsstil som kom att bli viktig för dessa människor.

Relationen mellan olika religiösa samfund, oavsett trosuppfattning, tycks ha blivit mer tolerant under åren. Orsaken till detta är mer svårdefinierad, men en anledning kan ha varit sekulariseringen som öppnat för en större tolerans för oliktänkande. Relationerna tycks ha varit väldigt beroende av enskilda personers inställning. Katolikernas inställning till både den inhemska befolkningen och till EFS’ verksamhet var betydligt mer tolerant efter andra världskrigets slut eftersom katolikerna då inte alls ville kännas vid sitt tidigare samarbete med den italienska fasciststaten.

Kritiken från Hagner och EFS mot andra samfund var bitvis hård, och då framför allt mot den katolska kyrkan. Detta är inte förvånande då den katolska kyrkan gjorde allt för att tränga ut EFS’ missionärer ur Eritrea och lyckades också med detta under en period.

Olle Hagner anlände till Eritrea första gången 1923 efter att ha lovat att ta vid efter sin broder Johans tidigare missionering i Eritrea som han tvingats avbryta på grund av sjukdom. Hagner kom att arbeta som missionär i Eritrea i närmare 40 år och hans tid som missionär kom att innebära många konflikter, framför allt med den katolska kyrkan och den italienska staten vilka han inte värderade högt. Hagner samarbetade under sin tid i Eritrea med flertalet av andra religiösa samfund. Hagner utövade sin mission i tre olika språkområden i Eritrea. I ett av dom, Kunama, har Hagner utfört översättningsarbeten av bland annat Nya testamentet.
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