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1. Inledning 
 
1.1 Uppsatsens bakgrund och relevans 
 
I detta arbete syftar vi att beskriva hur svenska missionärer bemötte afrikanerna och dess 
kultur i början på 1900-talet. Vår övergripande ambition är att synlig-göra vilka etiska och 
ideologiska strukturer som låg till grund för missionärernas bedömning av afrikanerna och 
deras samhällen. Studien är komparativ på så sätt att vi syftar att jämföra missionärer från två 
olika missionsfält och två olika missionsorganisationer utifrån dessa frågor. Detta upplägg 
möjliggör sedan en jämförelse mellan organisationerna, där vi kan identifiera både likheter 
och skillnader kring dessa frågor. Slutligen kommer vi även att ta oss friheten att ge några mer 
personliga och hypotetiska förklaringar till missionärernas enhetliga alt. disparata åsikter 
kring dessa aspekter. 
 
Valet av uppsatsämne växte fram ur vårt personliga intresse av att göra en fördjupad studie 
kring svenska missionärers möte med främmande religiösa och kulturella traditioner. 
Lejonparten av den forskning som till dags dato har skrivits om mission i främmande länder 
har inriktat sitt intresse på en ”faktamässig och stereotyp” redogörelse över respektive 
missionsförbunds centrala händelser. I många fall har dessa endast indirekt berört de mer 
djuplodade och kvalitativa aspekterna kring missionsarbetet. Det mesta som är skrivet om 
mission är tillika tämligen tendentiöst, i o m att den aktuella s k ”forskningen” har bedrivits 
av personer vilka på ett eller annat sätt kan direkt knytas till respektive missionsorganisation. 
Man har således skrivit sin ”egen historia”. Resultaten av dessa publikationer, vilka ofta 
publicerade som s k jubileumsutgåvor, är utifrån ett vetenskapligt perspektiv minst sagt 
problematiskt att använda för en mer objektiv analys om missionärernas inställning till 
afrikanerna och deras socio-religiösa miljö. Ovanstående resonemang räcker dock inte till för 
att legitimera skrivandet av denna uppsats. Frågorna måste även vara vetenskapligt 
intressanta. Vi hävdar att dessa frågor är detta, d v s fruktbara från ett vetenskapligt 
perspektiv. Vårt problemområde har en existentiell relevans. Med detta syftas att frågorna är 
av denna art att de är centrala utifrån allmänna antropologiska och existentiella aspekter som 
rör spänningsförhållandet mellan människa och kultur och hur vi människor skapar oss olika 
tolkningssystem av allehanda fenomen i vår verklighet. Dessa frågor om hur människor i 
olika religiösa, historiska och kulturella kontexter uppfattar och bemöter människor från 
”främmande” religiösa och kulturella miljöer, berör så fundamentala och tidlösa frågor kring 
den mänskliga existensen, att frågor av denna typ alltid har ett berättigande inte bara i 
forskningsvärlden utan även i samhället i stort.1 Kulturmötet mellan afrikaner och 
missionärer, resulterade i omedvetna mentaliteter, vilka blev så självklara för de inblandade 
parterna att dessa förvandlades till oreflekterade förutsättningar för missionärernas agerande 
gentemot infödingarna. Mentaliteterna blir på så sätt en spegel av de skilda sociala, 
ekonomiska och kulturella strukturer människorna verkar i. Detta medför att aktörer i olika 
kontexter utformar sina egna mentaliteter, vilka speglar ett större spektra av sociala, politiska 
och ekonomiska strukturer som aktörerna ingår i.2 Genom att blottlägga missionärernas 
mentaliteter kring dessa frågor vill vi stimulera en diskussion kring dessa existentiella värden. 
Studien ger förhoppningsvis även vissa förnyande perspektiv inför olika kulturmöten i dagens 
multikulturella samhälle, vilket i sin tur möjligen leder till en fördjupad förståelse över vår 
tids inställning till främmande religioner och kulturer. 
 

                                                           
1 Dahlgren Stellan & Florén Anders, Fråga det förflutna, Lund 1996, Studentlitteratur, s 158f. 
2 Ibid, s162ff. 
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1.2 Syfte 
 
Syfte: Syftet är att kartlägga missionärers och missionsförsamlingars människosyn - i 
relationer till afrikaner under 1900-talets början då de imperialistiska och rasistiska 
ideologierna började få fotfäste i europa- och utifrån denna/dessa hitta olika ideologiska 
influenser som kan ha präglat missionärerna. Vi ämnar också att belysa hur dåtidens 
ideologiska, vetenskapliga och materiella miljö färgade av och påverkade föreställningar om 
människans tillvaro i samhället. Det är intressant att se missionärernas del i det allmänna 
upptrappandet av imperialistiska och rasbiologiska tankegångar. Var missionären en del av 
orsaken till den bild som växte upp i Europa beträffande utseendemässigt, kulturellt och 
socialt avvikande människor? Eller verkade missionärerna rent av mot denna utveckling? Den 
komparativa analysen tjänar syftet att belysa hur pass homogen synen på afrikaner var i olika 
missionsområden med olika förutsättningar. Dessutom är det intressant att se om det fanns 
några klara skillnader mellan olika missionärsförbund, i det här fallet mellan EFS och 
Missionsförbundet. 
 
1.3 Frågeställning 
 
Huvudfrågeställningen lyder följande: Vilka likheter och skillnader kan man skönja i de 
värderingssystem som skapades i mötet mellan missionärerna och afrikanerna? Skilde sig 
missionärernas värderingssystem mellan olika missionsområden och missionsorganisationer? 
 

1.3.1 Några frågeställningar till avhandlingens empiriska del: 
1. Hur bemötte man afrikanernas kulturella och religiösa föreställningsvärld och livsform: 

Hur motiverade och legitimerade de kristna att icke-kristna element skulle ersättas med ett 
kristet dito? 

 
2. Hur behandlade och såg missionärerna på afrikaner och icke-kristna? Uppfattade 

missionärerna afrikaner som jämlikar eller undersåtar? Hur motiverade missionärerna sina 
uppfattningar i dessa frågor? 

 
3. Utifrån vilka premisser bedömdes Afrikanerna? Kollektiv, individer, själsliga varelser, 

instinktiva varelser, utifrån ras, utifrån samhällsklass, utifrån kön, utifrån religion, utifrån 
samhällsekonomi? 

 
4. Hade man någon distinktion mellan sakrala och profana frågor. D v s drog man någon 

gräns mellan teologi och religiösa seder och traditioner å ena sidan och det profana 
kulturbegreppet som omfattade västerländska värderingar och synsätt kring materiella och 
sociala aspekter? 

 
5. Skilde sig synsättet på de okristna, vad beträffar deras kulturella, religiösa och materiella 

kontext? 
 

1.3.2 Frågor till avhandlingens tolkning och bearbetning: 
1. Vilka ideologiska influenser står att finna i missionärernas och missionsförsamlingarnas 

syn på afrikanerna? 
2. Vilka skillnader respektive olikheter står att finna i de olika missionsområdena? 
3. Hur kan skillnader respektive likheter förklaras? 
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1.4 Ett teoretiskt perspektiv på skilda synsätt om missionens funktion 
 
Vi antar att EFS betraktade att de folk som kom i EFS blickfång beträffande mission ansågs 
på det ena eller andra sättet hämmas eller lida av materiell och social nöd, ”mentala 
handikapp”, moralisk dekadans etc. Vad var då orsaken till afrikanernas s k ”barbariska och 
torftiga liv”? Och vilka konkreta strategier och lösningar såg missionärerna ligga för handen 
för att komma till rätta med problemen? I vårt arbete har vi valt att använda oss av tre olika 
förklaringsmodeller. Dessa modeller används av kyrkohistorikern Alf Tergel och beskriver 
kyrkans inställning till den sociala armod som präglade industriarbetarnas vardag runt 
sekelskiftet. 
 
Liberal teori (manchester liberalism): En liberal teori som grundar sig på principen om 
hjälp till självhjälp. Grunden till problemen ligger på det individuella planet. För att komma 
till rätta med den sociala och materiella misären samt ”barbariet” (d v s omoraliska 
handlingar) måste det ske en individuell frälsning av afrikanerna. Den materiella misären och 
den andliga och moraliska dekadansen är ett resultat av ett syndfullt leverne, vilket skall 
åtgärdas med att individen får ta emot frälsning av Jesus Kristus, enligt missionärerna.3

 
Socialliberal och socialistisk teori: En socialliberal och socialistisk teori, vilken hänvisar 
den materiella och andliga torftiga tillvaron till strukturella och samhälleliga faktorer i 
afrikanernas omgivning. Afrikanernas materiella och andliga nöd ses ej primärt härstamma 
från den enskilda individens synd (d v s att de ej lever i samklang med Jesus kristus budskap) 
utan bör rimligare förklaras av kollektiva och materiella faktorer som kan ledas till faktorer 
utanför den enskilda individen.4

 
Patriarkalistisk teori: Denna patriarkalistiska teorin hänvisar till bristen av propert 
styrelseskick. I enlighet med denna teori ses hedningarna som barn, vilka inte klarar av att 
styra sitt eget samhälle oavsett religiös tro. Det finns i generna en sådan skillnad menar denna 
teori, att den vite mannen måste ha kontrollen över de s k ”vildarna” om något skall ordnas. 
Förhållandet mellan icke-kristen eller kristen afrikan och kristna européer bygger i grunden på 
ojämlikhet och har båda parter ömsesidiga skyldigheter och rättigheter gentemot varandra.5

 

1.4.1 Definitioner av centrala begrepp 
 
Här syftar vi att klarlägga och definiera de centrala begrepp som kommer att användas i 
uppsatsen. Delvis kommer en förklaring av begreppen ske i den löpande texten. Det förefaller 
nämligen omöjligt att använda begreppen utan att även beröra de kvalitativa egenskaper vi 
lägger in i de samma. För att undvika en begreppsförvirring väljer vi dock att precisera 
begreppen under en separat rubrik. Det kan även nämnas att det på inga sätt finns en enhetlig 
uppfattning hur nedanstående begrepp exakt skall definieras. Här har vi gått en slags gyllene 
medelväg och försökt att undvika de mest extrema tolkningarna av begreppen. 
Rasbiologi: Här avser vi den vetenskap som grundar sig på de delar i Darwins 
utvecklingslära, vilken betonar arvets och genernas centrala roll för individens 
utvecklingsmöjligheter. Rasbiologin fastslår individens fysiska attribut. Attributen fastslås av 
kvantitativa mätningar samt medicinska undersökningar, samt sammankopplar dessa med 
personens kvalitativa mentala egenskaper. Rasbiologin intresserar sig även för hur ärftliga 

                                                           
3 Tergel Alf, Från Jesus till Mao, s 327. 
4 Tergel Alf, Kyrkan och industrialismen, Arlöv 1981, Skeab, s 172f och 175. 
5 Ibid, s 168ff. 
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förskjutningar och allehanda genetiska defekter i människors arvsmassa förs vidare inom 
mänskliga populationer.6

 
Socialdarwinism: Utgår från Darwins utvecklingslära vilken fastslog att de starka, mest 
lämpade och funktionella individerna i en population konkurrerade ut de mindre livskraftiga 
individerna. Socialdarwinisterna ville tillämpa dessa principer på mänskliga kulturer och 
samhällen, vilket i sin förläggning innebar att man såg den fria konkurrensen som en sorts 
naturlag, vilken bekräftade hypotesen om de bäst lämpades (d v s bourgeoisien, och de 
västeuropeiska länderna) överlevnad på de sämre lämpades bekostnad (d v s fattigt folk och 
underutvecklade kulturer).7

 
Imperialism och kulturimperialism: Begreppet imperialism används i vitt skilda 
sammanhang, vilket gör att olika personer lägger in skilda egenskaper i ordet. I denna uppsats 
har vi bortsett från de mer ekonomiska aspekterna på begreppet. Vår definition av imperialism 
syftar istället på mer handgripliga politiska och militära annekteringar, där skapandet av stora 
och formella imperier är det väsentliga. Drivkraften bakom imperialismen blir i denna 
definition, ”nationernas inneboende” aggressivitet att göra en territoriell expansion på de 
svagare nationernas bekostnad.8 Kulturimperialismen förutsätter inte i och för sig ett politiskt 
herravälde över ”främmande folkslag”, utan inriktar sig istället på en social, teknisk, materiell 
och religiös dominans över infödingarna. Här intar man en reservationslös positiv hållning 
gentemot den europeiska kulturen, vilken beskrivs som god, respektabel, förfinad och 
högstående och kontrasterar skarpt med de andra kulturerna vilka betecknas som lägre stående 
och burleska.9

 
Rasism: Grundar sig på de rasbiologiska idéerna, dock kan man ej göra sig så enkelt för sig 
att man kan definiera alla rasbiologer som rasister. Rasbiologin innehåller givetvis rasistiska 
element, samtidigt som vissa rashygieniska åtgärder utfördes, ex en del sterilisationer, endast i 
tron att man på så sätt skulle kunna förhindra överföringen av ärftliga sjukdomar till 
nästkommande generationer. Rasistiska uppfattningar grundar sig istället på tron att vissa 
raser har skilda kvalitativa egenskaper, egenskaper vilka genom arvet förs vidare till senare 
generationer inom samma rasgrupp. Inom rasistiskt språkbruk finner man ofta uppfattningen 
att den ”nordiska-germana rasen”, skall ha nått en högre social, moralisk och kogenitiv nivå 
än vad som är fallet inom andra folkslag.10 I de flesta fall kom de mörka raserna stå som en 
motpol mot den nordiska-germanska rasens höga psykologiska utveckling, ett synsätt som 
leder till att man följaktligen anser att de mörkaste folkslagen även står på den lägsta 
mänskliga utvecklingsnivån.11

 
1.5 Metod och källkritisk granskning 

1.5.1 Metod 
 
För att svara på ovanstående frågeställningar finner vi det lämpligt att använda en kvalitativ 
hermaneutisk metod med visa inslag av fenomenologi. Metodvalet finner vi vara tämligen 
givet utifrån de frågeställningar vi har formulerat, dock kan det vara på sin plats att här 
tydliggöra metodvalet lite mer närmare. Att undersökningen är av en kvalitativ art innebär att 
                                                           
6 Hanson Hertha, Alkemi, romantik och rasvetenskap, Falun 1994, Bokförlaget Nya Doxa, s 58f. 
7 Hobsbawm E J, Imperiernas tidsålder, Kristianstad 1989, Tiden, s 332, s 361. 
8 Magnusson Lars, Teorier om imperialism, Södertälje 1991, Tiden, s 22f. 
9 Hobsbawm, 1989, s 110. 
10 Beckman Lars, Ras och rasfördomar, Arlöv 1981, Prisma, s 67f. Se även Hanson, s 177. 
11 Främlingen dröm eller hot, En bok som utgavs i samband med en utställning med samma namn på 

Nationalmuseet 1996. Boken innehåller en rad essäer om hur skilda tider har hanterat mötet med främmande 
kulturer. Se s 30. 
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vi intresserar oss för aktörernas subjektiva uppfattningar kring dessa frågor, vilket medför att 
vi inte tar lika stor hänsyn till de kvantitativa aspekterna kring undersökningsområdet, 
förutom då dessa är viktiga för en kvalitativ förståelse av källornas innebörd. Konkret innebär 
detta att vi ej kommer att försöka dela in missionärernas uppfattningar kring dessa frågor i 
något slags mätbart eller graderat schema vilket t ex skulle åskådliggöras genom siffror och 
procenttal.12 I o m att vi fokuserar oss på hur aktörerna resonerar och tänker kring dessa frågor 
vilket innebär att beskrivningen av själva åsikterna står i fokus för undersökningen.13 Det 
fenomenologiska inslaget ligger hand i hand med den kvalitativa metoden. Utifrån en 
fenomenologisk ansatts skall undersökningen alltså ej studera och förklara hur den verklighet 
missionärerna refererar till ser ut rent objektivt, utan istället koncentrera sig på hur 
missionärerna upplever verkligheten och de subjektiva tolkningar de därmed gör när de 
försöker tolka och förklara den samma.14 Det kan även tilläggas att vi ej har för avsikt att 
påvisa några kausala samband i detta arbete. Detta gör att vi lämnar fältet fritt för olika 
tolkningar av de bakomliggande orsakssammanhang som födde missionsnärsdiskursen, dock 
kommer vi i uppsatsens senare del ta oss friheten att ge några, högst personliga, infallsvinklar 
till orsakerna bakom missionärernas inställning till infödingarna och dess sociala och religiösa 
miljö. Dessa förklaringar kommer givetvis ej att framställas som några absoluta sanningar, 
utan skall snarare ses som utgångspunkter för vidare diskussioner i ämnet och stimulera till 
nya spännande forskningsfält inom missionsområdet. 
 

1.5.2 Den textanalytiska metoden 
 
Det kan vara lämpligt att strukturera och precisera studiet av källorna kring följande 
analysmetod bestående av frågeställningar som vi själva hade i minnet när vi sökte bland 
källorna. Detta gör att det förhoppningsvis blir lättare att åskådliggöra attityderna till 
infödingarna. 
 
1. Hur beskriver aktörerna, situationen och verkligheten? (Missionsarbete samt 

infödingarnas och missionärernas tillvaro.) 
 
2. Utifrån vilka premisser beskriver aktörerna situationen och verkligheten dess värde? (Ras, 

religion, samhällsklass?) 
 
3. Vilka faktorer tas upp av missionärerna själva som förklaring till situationen? 
 
4. Vad är idealet? Hur beskrivs slutmålet och vilka strategier och åtgärder måste 

missionärerna vidtaga för att hamna där? 
 
Den praktiska tillämpningen av analysmetoden var följande: Först gick vi igenom 
källmaterialet var för sig med ovanstående analysredskap till hands. De uppslag vi fann 
intressanta gick vi sedan igenom var för sig och bedömde deras innebörd utifrån våra 
frågeställningar. Utdragen har sedan använts som ramar för olika kategorier, utifrån vilka vi 
sedan har utgått i ett mera systematisk arbete på papper. Tyvärr kan inriktningen för vissa 
delar av uppsatsen på detta sätt bestämmas ganska tidigt under bearbetningen. Har man en 
kategori som t ex ”Patriarkalism” ligger det ju i forskningens natur att söka efter citat som 
faller in under den rubriken. Det är just detta som är problemet med den här typen av 
kvalitativ forskningsmetod som hermaneutiken utgör. Då kan urvalet i vissa fall bli något 
subjektivt. För att undvika att på detta sätt bli tendentiösa, har vi först kategoriserat de 
                                                           
12 Trots Jan, Kvalitativa metoder, Lund 1993, s 11. 
13 Ibid. s 22. 
14 Larsson Staffan, Kvalitativ analys, Lund, 1986, s 12f. 
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empiriska fynden, på ett mer konkretiserande sätt, utifrån missionärernas syn på diverse 
förhållanden och tillstånd, samt rent konkreta företeelser i missionsområdena. Vi har här dels 
fokuserat oss på missionärernas syn på afrikanerna som individer, liksom på missionärernas 
syn på den lokala traditionella kulturen och samhället. Utifrån de resultat som dessa analyser 
gett oss har vi sedan gått vidare med att slutligen tolka missionärernas syn på afrikanerna och 
det lokala samhället i relation till olika teoretiska och ideologiska influenser. Slutligen har vi 
tillsammans gått igenom de skillnader och likheter vi har funnit i vårt undersökning, och 
funderat lite kring potentiella orsaker till det aktuella utfallet. 
 
Det är dock viktigt att aldrig glömma våra subjektiva svagheter. Olika människor känner ju av 
olika intryck beroende på tidigare erfarenheter och personlighet. Problemet med den här typen 
av metodval är att författarens eget kulturella, politiska och religiösa perspektiv kan spela en 
avgörande roll för urvalet. Naturligtvis påverkar de olika perspektiven alla forskare mer eller 
mindre och naturligtvis måste man räkna med sådana när man arbetar efter en hermaneutisk 
metod. De citat som används fortlöpande i texten för att exemplifiera vissa antaganden skulle 
lika gärna kunna vara godtyckligt plockade för att just framhäva vissa resultat. Men 
presenterar man sin metodiska tillvägagångsätt och de premisser utifrån vilka man arbetar i 
tolkandet av empirin så lägger man korten på bordet på ett helt annat sätt. Vi har även försökt 
sätta oss in i tidens och rummets attityder och idéer, vilket naturligtvis minskar risken för den 
personliga ideologins och anakronismens inflytande i tolkningen av källorna. Samtidigt finns 
det naturligtvis en risk att den allmänna tidsandan blir en röd tråd och utgör en omedveten 
ram för det selektiva insamlandet av materialet. Ofta finner man ju det man söker. Därför 
utgör de intuitiva bedömningarna som vi som individer har fått, efter att ha satt oss in i 
tidsandan, mer eller mindre ramarna för den ”mer vetenskapliga” empiriska tolkningen av 
källmaterialet där man kontrollerar, avväger, formulerar och bevisar våra svars 
överensstämmelse med empirin. 
 

1.5.3 Avgränsning 
 
Ett arbete av denna natur behöver strikta avgränsningar för att ej svälla över bredden. För att 
besvara ovanstående frågeställningar har vi valt att granska 3 årsupplagor av EFS 
missionsorgan Missionstidningen 1904-1906 samt Missionsförbundets missionstidning 
Missionsförbudet, årgång 1911. Avgränsningen kan kanske vid första anblicken vara lite 
godtycklig. Dock har vi bedömt att ovanstående upplägg har störst förutsättningar för att 
åstadkomma en otendentiös och verklighetstrogen beskrivning över problemområdet. 
Förvisso skiljer det sig 7 år mellan det första undersökningsåret för EFS del och det material 
vi har begagnat oss av i Missionsförbundet. Vi bedömer dock att undersökningen ej ska bli 
haltande p g a detta förhållande. Valet av undersökningsperiod grundar sig både på en 
avvägning och jämkning av praktiska förutsättningar och vetenskapliga ställningstaganden. 
Då det gäller det praktiska så fann vi att det från befintligt arkivmaterialet var omöjligt att 
iscensätta en jämförelse mellan de aktuella missionsorganisationerna under samma 
tidsintervall. För EFS del fanns det endast arkivmaterial fram till 1906 och för 
Missionsförbundet fanns jämförligt material endast från år 1911. 
 
Då det gäller EFS finner vi att det av två anledningar ej är lämpligt att lägga undersökningen 
under en tidigare tidsperiod. För det första, kom den egentliga missionen bland animisterna ej 
igång före 1903, det år stiftelsen anlägger sin nya missionsstation i Kunamaområdet.15 
Missionens inriktning före 1890 var även främst inriktad på att omvända frigivna slavar och 
flyktingar, vilket gjorde att missionärerna primärt bedrev sin verksamhet kring utstötta och 
marginaliserde grupper i det eritrianska samhället. Missionen före 1890-talet kan därför 
                                                           
15 Arén Gustav, s 366. Tidigare missionsstation i området övergavs av missionen se nedan under punkt 1.2.5. 
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knappast, åtminstone i någon större omfattning, bedrivit en expanderande och utåtriktad 
missionsstrategi inriktad på de grupper som levde inom de traditionella samhällena.16 Med 
dessa två fakta för handen kan man fastslå att stiftelsen före 1903 ej bedrev en extrovert 
missionsverksamhet inom alla religiösa grupperna (animister, muslimer och ortodoxa kristna) 
vilken riktade sig på den direkt konfrontation med de traditionella samhällsvärderingarna. 
Orsaken till att 1911 var ett givet år för att studera breven i ”Missionsförbundet” är att 
Missionsförbundet först år 1909 började sin mission i Franska Kongo och kontinuerligt ställde 
upp nya missionsstationer där. Detta gav naturligtvis upphov till uttalanden och kommentarer 
om kontraster och jämförelser mellan gamla och nya missionsbyar. Dessutom ägdes Belgiska 
Kongo t. o. m. 1908 av den grymme belgiske kungen Leopold II. Detta gör att det blir 
orealistiskt att förvänta sig hitta positiva yttringar från missionärernas sida om den europeiska 
kolonialmakten, oavsett hur imperialistiska de än var. Att vi har valt att använda 3 respektive 
1 årgång av de olika tidningarna beror på att vi har utgått från mängden adekvata brev som 
skrivits. Detta för att bäst göra komparationen rättvisa. De relevanta missionärsbrev som 
presenteras i Missionförbundet ligger ungefär tre gånger tätare än respektive brev som 
presenteras i Missionstidningen. Den sammanlagda mängden adekvata brev som återfinns i 
respektive missionstidning är ca 50 st. 
 

1.5.4 Granskning av källmaterialet 
 
Empirin kommer att baseras på brev publicerade från missionsfältet (vanligtvis skrivna av 
missionärer men tidningarna publicerar även brev från andra personer knutna till rörelsen) 
vilka införts i EFS speciella tidningsorgan för missionerandet; Missionstidningen årgång 
1904-1906. I Missionsförbundets fall kommer vi att analysera brev vilka publiceras i 1911;års 
upplaga av dess missionstidning, Missionsförbundet. För EFS del har vi under samma period 
även tagit med lite material från centrala årsberättelser. Missionärerna skriver dessa brev som 
privatpersoner men breven kan även ses som representativt för en större och tämligen enhetlig 
grupp. Vi tror att de åsikter som kommer fram i dessa brev speglar ganska bra de attityder 
missionärerna hade till infödingarna och deras social och religiösa värld. Dock skall man 
komma ihåg att det alltid finns ett syfte bakom de skrivna breven. I detta fall kan man ej dra 
ett likhetstecken mellan vad missionärerna verkligen ansåg om afrikanerna och dess kultur 
med vad de de facto skrev. Missionärerna visste ju att de skrev till missionsinspektörer och 
även till en större allmänhet. För att legitimera sin egna insatser samt att få större resurser och 
personlig status kan det finnas en risk att missionärerna gärna överdrev sin egen förträfflighet 
och sina egna insatser samt att de beskrev den traditionella ickekristna kulturen som mer 
barbarisk än vad den i själva verket var för dem. Det är heller ej säkert att de missionärsbrev 
som publicerades i missionstidningarna är helt representativt för alla de missionärsbrev som 
av Missionsledningarna av olika anledningar valt att ej publicera i sina tidningar. Vi har dock 
ingen lösning på detta problem. Genom att läsa de brev som publiceras i dessa 
missionstidningar kan vi sålla i ett stort brevmaterial, vilket ger både tidsekonomiskta vinster 
samt ger ett stort kvantitativt underlag för att vi skall kunna dra vissa slutsatser. Att själva 
söka reda på en stor mängd missionärsbrev är ej realistiskt för en C-uppsats. Vilken metod 
skall man använda då för att materialet ej ska bli tendensiöst? De relativt begränsade antal 
brev författaren skulle få tag på inom arbetsramen för en C-uppsats skulle med största 
sannolikhet ej uppnå sådan kvantitet för att några generella slutsatser skulle kunna dras. 
 

                                                           
16 Ibid. 211. 
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1.6 Historisk bakgrund – Ideologier och värdesystem kring sekelskiftet 
 

1.6.1. Den imperialistiska eran – grunden för en expanderande mission 
 
Imperialismen kom att prägla tiden 1870-1914 på ett så väsentligt och fundamentalt sätt att vi 
ej kan förbigå att beröra detta fenomen i ett arbete som detta. Att termen imperialism 
verkligen var något nytt åskådliggörs genom att begreppet först kom in i det politiska och 
journalistiska språket på 1890-talet. Imperialismen skilde sig mot den tidigare kolonialismen 
främst genom att begreppet redan från början fick en stark ekonomisk aspekt, något som 
saknades i analyserna av den kolonialistiska tidsepoken. Imperialismen var ett barn av en ny 
specifik fas av kapitalismen, en fas vilken utmynnade i en territoriell uppdelning av världen 
mellan de kapitalistiska staterna. Denna vilja att expandera, att utvidga sina intressesfärer, 
ledde till en huggsexa mellan de europeiska stormakterna, vilket i sin tur gav upphov till en 
intern rivalitet mellan Europas länder, som fick sitt tragiska men kanske logiska konsekvens i 
första världskriget.17 Den imperialistiska erans officiella startskott brukar dateras till den s k 
Berlinkongressen 1884-85. Syftet med denna kongress var att man ville undvika ett storkrig 
mellan de europeiska staterna i dess kamp om landområden i Afrika. Nu samlades alltså 
stormakterna för att vid förhandlingsbordet internt komma överrens om vilka stater som 
skulle få göra territoriella annekteringar på kontinenten. Kontentan av denna konferens blev 
att Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Belgien, Italien, Spanien och Portugal i princip kom 
att stycka upp hela den afrikanska kontinenten emellan sig.18

 
Grunden till den kraftiga europeiska expansionen under denna era, hittar vi i ekonomiska, 
materiella och tekniska förändringar, förändringar som alla kan tolkas och läggas in i den 
kapitalistiska och industriella utvecklingen som präglade västlandet under denna period. 
Under slutet av 1800-talet skapades för första gången i mänsklighetens historia en enad global 
världsekonomi. I ett allt tätare nät av ekonomiska transaktioner och kommunikationer kunde 
varor, kapital, information och människor e t c, tämligen snabbt förflyttas över stora avstånd. 
Tekniken länkande samman den underutvecklade världen med de västerländska 
industrimakterna.19 Tre viktiga innovationer; järnvägen, telegrafen, och ångbåten kunde 
transportera människor, varor och information på ett nytt, snabbt, smidigt och 
revolutionerande sätt. Denna revolutionerande utveckling inom kommunikationsområdet, 
vilken både var ett barn av och en förutsättning för industrialiseringsprocessen, hade inte haft 
något tidigare historiskt motstycke.20 Industrin och den följande masskonsumtionen skapade 
även ett enormt behov av råvaror och konsumtionsvaror, samt avsättningsmarknader för 
västvärldens industriprodukter. Plantager, gruvor och storgods grundades i kolonierna för att 
trygga moderlandets råvarubehov. Jakten på gummi, metaller och petroleumprodukter drev 
industrinationerna både till ett hänsynslöst utnyttjande av såväl naturresurser som mänskliga 
resurser, en rovdrift som blev måltavla för de första och mest träffande antiimperialistiska 
protesterna.21 Sökandet efter nya avsättningsmarknader var som tidigare nämnts även ett 
drivande motiv bakom territoriella annekteringar. Genom att ge det egna näringslivet en 
monopolställning hoppades länderna att deras kolonier kunde hålla den egna industrin under 
armarna, vilket i en förlängning skulle innebära att landets ekonomiska, tekniska och militära 
styrka skulle förstärkas. Därmed kan man påstå att den nya imperialistiska eran var en mindre 
angenäm biprodukt av den internationella kapitalistiska utvecklingen, vilken byggde på en 
rivalitet mellan flera konkurrerande industriekonomier. Efter en tid kom dock denna 
                                                           
17 Hobsbawm, 1989, s 84f. 
18 Magnusson Lars, Teorier om imperialism, Södertälje 1991, Tiden, s 19. 
19 Hobsbawm, 1989, s 87. 
20 Hobsbawm E J, Kapitalets tidsålder, Falun 1994, Tiden, s 76. 
21 Hobsbawm, 1989, s 88f. 
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patologiska vilja till territoriell expansion att bli ett mål i sig. Då stormakternas status blev 
intimt förknippad med hur stora landområden man kunde lägga under sig, blev även förvärvet 
av kolonier ett kvitto på landets starka politiska ställning. Sedan var det av en sekundär 
betydelse om kolonin i sig var till någon reell nytta.22 I o m att förvärvandet av kolonier blev 
en statussymbol kom även den inrikespolitiska debatten att präglas av en imperialistisk yra. 
 
Den imperialistiska makthungern blev ett viktigt ideologiskt instrument i bourgeoisiens 
händer. Imperialismen förhäxade massorna på ett sätt som möjliggjorde att Europas förtryckta 
underklass kom att själva identifiera sig med dess glansfulla och ärorika nation. På så sätt 
kom imperialismen att legitimera och negligera de djupa sociala, ekonomiska och politiska 
orättvisorna i hemländerna. Imperialismen blev kort sagt ett sätt för staten och bourgeoisien 
att skydda sig mot radikala sociala och politiska omvälvningar.23 Här hade pressen en viktig 
roll att fylla i statens och borgarklassens ideologiska propagandakampanj. Utvecklandet av en 
stor tidningsmarknad var en förutsättning för att sprida snabb och billig information från alla 
världens hörn. I tidningarna fick läsarna följa hur nationen ärorikt kuvade främmande 
folkslag, ett faktum som bidrog till att det snabbt skapades en stabil hemmaopinion för de 
imperialistiska företagen.24 Tidningsmarknaden var även en absolut förutsättning för 
skapandet av det bland allmänheten stora fanatiska intresset för ”forskningsresande” och 
missionärer. Nu kunde gemene man ta del av hur kända personer trotsade den vilda och 
farliga naturen, då de begav sig till outforskade områden, områden som låg långt utanför den 
civiliserade världens tekniska välsignelser (ex järnvägar, telegrafer). Dessa banbrytare, från 
forskningsresande till missionärer, (och allt där emellan) blev dåtidens hjältar, hjältar som 
drog ut i den okända och den lite skrämmande värld som låg bortom civilisationens 
råmärken.25

 

1.6.2 Rasbiologiska, socialdarwinistiska och rasistiska idéer 
 
Europas tekniska, sociala och politiska penetration av Afrika, som vi beskrivit ovan, 
resulterade i en påtaglig självbelåtenhet bland européerna gentemot de besegrande folken. 
Uppstyckning av världen mellan en handfull stater var de facto ett dramatiskt uttryck för den 
växande klyftan i världen mellan de starka och de svaga, de fattiga och de rika, de 
”framåtskridna och de efterblivna”.26 Imperialismen i sig själv födde alltså en slags arrogans 
och självgodhet, vilket tenderade att övergå till ren rasism. – För var inte den västerländska 
kulturens styrka ett bevis på den vita rasens överlägsenhet? I takt med att den europeiska 
tekniska och militära dominansen bredde ut sig, betraktades icke-europeiska samhällen som 
alltmer underlägsna, svaga och efterblivna. Därför sågs dessa samhällen som ytterst lämpade 
för en europeisk ockupation, vilken skulle lyfta upp dessa underutvecklade kulturer till de 
höga värden som representerades av den västerländska civilisationen. I denna tid då det enda 
som riktigt räknades var militär styrka (vilket förutsatte industrikapitalism förf. anm.) kom 
alltså de kulturer som ej kunde stå emot västerlandets militära tryck att följaktligen även 
betraktas som mindervärdiga.27

 
                                                           
22 Ibid. s 93f. 
23 Ibid. s 97. 
24 Ibid. s 17, 75.  
25 Hobsbawm, 1994, s 86f. Nämnas ska också att fascinationen för det okända tog sig största uttryck då de vita 

försökte att tränga in i Afrikas inre delar. Afrika stod som en modell för det vilda och exotiska, där ett 
forcerande av kontinentens inre blev både symboliskt och bokstavligt en färd till mörkrets hjärta. Mörkrets 
hjärta var f ö titeln på Joseph Conrads berömda roman, vilken på ett suggestivt sätt beskriver mötet mellan den 
”västerländska civilisationen och det afrikanska barbariet”. Hobsbawm, 1989, s 110. 

26 Hobsbawm, 1989, s 82. 
27 Ibid. s 110. 
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Men var då denna rasism egentligen något nytt?, hade det inte tidigare funnits rasistiska 
element i människors föreställningsvärld? Man kan både ge ett ja och ett nej på denna fråga. 
Visst har det i tidigare kulturer funnits främlingsfientliga och rasistliknande element, dock var 
utbredningen, intensiteten och legitimiteten av och för de rasistiska tankegångarna något som 
definierar och särskiljer tiden runt sekelskiftet. Den engelska historikern Eric J Hobsbawm 
menar att det rasistiska tänkandets centrala roll för sekelskiftets tankeliv egentligen aldrig kan 
överbetonas.28 Vi återkommer till att mer ingående förklara faktorerna bakom tidens fixering 
vid rasbegreppet och de konkreta former detta utmynnade i. Först kan det vara intressant att 
kort beröra hur man tidigare sett på människor från främmande kulturer. Under upplysningen 
och Rousseaus kölvatten kom man att betrakta det som sammankopplades med naturen som 
något genuint, friskt och okränkbart. Under parollen ”tillbaka till naturen” skapades det under 
1700-talet en slags naturromantik som idylliserade naturfolken. Man menade bl a att 
naturfolken var opåverkade av västerlandets korruption och falskhet och därmed levde under 
en moraliskt högre och lyckligare tillvaro än vad ”civilisationens slavar” gjorde.29 Begreppet 
”den ädle vilden” myntades. Här såg man en vilde, som tillskillnad från europén, levde ett 
sorglöst och dygdigt liv. Dock var synen på naturfolken en aningen dubbelbottnad. Även om 
naturfolken på många sätt levde ett avundsvärt liv så menade man att dessa folk saknade 
kultur. Kulturen hittade man i Europa. Detta medförde att man föreställde sig att naturfolken 
levde ett ohyfsat och primitivt leverne, vilket i sin tur gav upphov till uttrycket ”den 
barbariske vilden”.30 Under 1800-talets andra hälft växte det fram en förändrad syn på de 
icke-europeiska folkslagen. Den rasforskning som såg sitt första ljus under detta sekel kom att 
dela upp mänskligheten i ett strikt etniskt stratifieringsraster där man sammankopplade 
fysiska attribut med mentala egenskaper.31 Den viktigaste stratifieringsgrunden var 
pigmenteringen, där hudfärg, hårfärg och ögonfärg var de absolut väsentligaste rasskiljande 
egenskaperna.32 Den förändrade synen på främmande folkslag bottnade emellertid inte bara i 
européernas förmåga att dominera och undertrycka andra kulturer. Utvecklingen inom 
naturvetenskapen hade även en fundamental betydelse i detta sammanhang. Darwins 
utvecklingslära fastslog att alla varelser ingick i ett processliknande utvecklingssystem där de 
starkaste, samt mest lämpade och funktionsdugliga individerna kunde konkurrera ut svagare 
och funktionsodugliga individer.33 Så långt var allting gott, dock blev det mer kontroversiellt 
eller rent av förkastligt, då man applicerade detta evolutionära axiom på mänskligt 
umgängesliv. Genom att hänvisa till ”biologiska fakta” kunde europérna ”objektivt” 
konstatera att även vissa mänskliga samhällen och kulturer (och därmed människorna som 
levde i dessa) var underlägsna och därmed fullt legitima att undertryckas, besegras och 
krossas. Den starkes rätt, vilket grundades enbart på det faktum att denne var, just det, stark. 
Var man stark, (ekonomiskt, tekniskt och militärt) var det legalt att ta för sig på den svagares 
bekostnad. Det var djungelns lag som rådde, att äta eller att ätas.34 Dessa rasbiologiska och 
socialdarwinistiska idéer ansågs alltså ha sitt fulla ”vetenskapliga stöd” och kunde användas 
och utnyttjas i vitt skilda sammanhang. Människorna i de ”utvecklade” länderna ansågs även 
de underkastas naturens evolutionära och genetiska lagar. Socialdarwinismen passade som 
hand i handske i bourgeoisiens ideologiska föreställningsvärld. Biologin förklarade orättvisor 
och ojämlikheter, arvet och ej miljön påstods klarlägga människans skilda levnadsvillkor. 
Detta gjorde att man hänvisade den fattiga underklassen armod till deras genetiska brister.35

 
                                                           
28 Ibid. s 329. 
29 Eriksson Gunnar & Frängsmyr Tore, Idéhistoriens huvudlinjer, Helsingborg 1993, Wahlström & Widstrand, s 

130. 
30 Främlingen dröm eller hot. Denna not är hämtad från Mari Granaths essä – Synen på afrikanen, s 30. 
31 Hanson, s 57ff. 
32 Beckman, s 29ff. 
33 Eriksson & Frängsmyr, s 171f. 
34 Hanson, s 62. 
35 Hobsbawm, 1989, s 48. 
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Hur såg man då på de främmande folkslagen? För att läsaren ej skall tro att vi överdriver eller 
lägger in diverse värdeladdade ord i beskrivningen av de främmande folkslagen kan det vara 
lämpligt att citera en rad personer från denna tid. Bertil Lundman karaktäriserar negrerna på 
följande sätt: 
 

Negrerna äro jordens mest utpräglade driftsmänniskor, en ras av stora ouppfostrade barn, 
som mindre än andra besväras av några hämningar. Niggern tar dagen som den kommer, 
skriker, pratar och flabbar med sin breda humor och njuter av alla de fröjder, som 
ögonblicket kan giva. En motgång kastar honom bokstavligen till marken, han vrålar och 
sliter sig i håret som en besatt i vildaste förtvivlan. Ögonblicket därefter är dock det hela 
glömt, och allt är som vanligt. Negerns sangviniska temperament innesluter mycken 
godmodighet och vid lämplig behandling kan han bli en mycket trogen tjänare. En sådan 
natur är naturligtvis en utmärkt slav, som, frånsett enstaka utbrott, väl finner sig i sitt öde, ja t 
o m är flabbig i slavhandlarens bojor.36

 
Vid sekelskiftet kunde man i en antropologisk tidskrift även finna följande uttalande: 
 

Medan negertypen är fetal är mongolen infantil. Helt i enlighet härmed finner man att deras 
styrelseskick, litteratur och konst är infantila även de. De är skägglösa barn, vilkas liv är 
ständig möda, och deras främsta dygd är den obetingade lydnaden.37

 
Dessa uttalanden står för sig själva och behöver egentligen ej vidare kommenteras. De 
rasistiska yttrandena åskådliggör på ett tydligt sätt tendensen att utifrån fysiska aspekter 
placera in människan i olika kvalitativa fack. Då individen kom att underordnas kollektivet, 
naturens evolutionära lagbundenhet, skedde även en dehumanisering av den samme. Genom 
att individen ej betraktades som ett mål i sig utan som ett medel menar Hertha Hanson att: 
Individen som sådan förlorade sitt värde, människan blev en underkategori av samhället.38

 
Det kan avslutningsvis vara intressant att lite närmare behandla hur man i Sverige anammade 
de rasbiologiska tankarna. I Sverige behandlades rasbiologin med både ett stort intresse och 
respekt. Överhuvudtaget hade de rasbiologiska idéerna ett stort och brett stöd bland politiker 
och den allmänna opinionen i landet. Engagemang som ex ”folktypsutställningar”, 
”folktypsparader” ect (där olika degenererade personer från kriminalregistret fick visa upp 
sina ”dåliga gener” för allmänheten) var populära tillställningar som gavs stort utrymme i 
samhällsdebatten. Olika typer av skönhetstävlingar anordnades även i syftet för att få fram en 
” ideal svensk-germansk rastyp”.39 I samband med invandring av främmande folkslag och 
dess beblandning med ”svenska raselement” gör Herman Lundborg, chefen för det 
Rasbiologiska institutet, följande uttalade: 
 

Åt invandringen böra vi också ägna stor uppmärksamhet, så att ej undermåliga individer av 
främmande folkslag få obehindrat inflytta och bosätta sig i landet. Blandning mellan 
rasbiologiskt högt stående folk (som de skandinaviska) och andra sämre kvalificerade 
folkelement, t ex zigenare, galizier, vissa ryska folkslag m fl är avgjort förkastlig.40

 
Rasbiologiska institutets tillkomst 1921, visar även att det i riksdagen fanns ett brett politiskt 
stöd för rasbiologiska och rashygieniska idéer. Uppkomsten av det rasbiologiska institutet 
speglar dåtidens stolthet över den förträffliga germanska rasen men också en oro över de 
element som i framtiden kunde vara ett hot mot denna ras.41 Det tycks alltså vara ganska 
allmänt accepterat att det fanns kvalitativa skillnader mellan olika raser, vilket gjorde att den 
                                                           
36 Beckman, s 73. 
37 Hobsbawm, 1994, s 362. 
38 Hanson, s 164. 
39 Broberg Gunnar, Statlig rasforskning,, Lund 1995, Lunds universitet, s 22. 
40 Lundborg Herman, Rasfrågor i modern belysning, Stockholm 1919, Norstedt & söners förlag, s 135. 
41 Det svenska rasbiologiska institutet var det första statliga rasbiologiska institut i världen. Detta säger något om 
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genetiska arvsmassan och ej uppväxtmiljön ansågs spela en överordnad roll för individens 
kvalitativa egenskaper. Lundborg menar att den historiska utvecklingen verifierar den svenska 
rasens genetiska överlägsenhet i jämförelse med andra lågvärdiga raser: 
 

Ett folk av god ras skapar åt sig goda samfundsförhållanden, om det fritt får utveckla sig, ett 
folk av dålig ras åter förmår ej detta. Det ges i nutiden folk av helt olika kvalitet, dels åter 
andra, som äro svaga, tröga och föga livsdugliga, med ett ord utdöende sådana. Det svenska 
folket intar, liksom dess närmare stamfäder, i rasbiologiskt avseende en mycket framskjuten 
plats bland jordens nu levande folkslag.42

 
Bland de folkelement som påstods hota den svenska rasen nämndes, samer, zigenare och 
finnar. Samerna, eller lapparna som de kallades av sin samtid, betraktades som någon slags 
efterblivna barn. Detta gjorde att samer i svenskarnas ögon i allmänhet uppfattades som 
mindre intelligenta och begåvande än de ”äkta svenskarna”. De mindre ärorika uttalandena 
om samerna överträffas dock av fördömandet av en folkgrupp, nämligen zigenarna. Zigenarna 
betraktades som både lata och opålitliga, ständigt på drift undan ordnat samhällsliv.43 Arthurs 
Thesleffs åsikter om zigenarnas ”rätta natur” tar 1:a priset i kategorin över rasistiska 
uttalanden. Detta fall är så till den grad så förkastligt och människofientligt att vi finner det 
nödvändigt att här återge det ordagrannt. Thesleff påstår att: 
 

De (zigenarna förf. anm.) äro ett kulturens parasitfolk, en vrångbild av ett folk. Zigenarnas 
huvudsakliga näringar äro musik, dans, kittelflickning jämte bedrägerier av alla slag, i form 
av spådomar, kortkonster, besvärjelser, kvacksalveri och stöld. Genom tiggeri erhålla de dock 
det huvudsakliga för sin existens.44

 
Det kan även tilläggas att kyrkliga företrädare tycktes sluta upp bakom dessa rasbiologiska 
tankar. Rasbiologiska institutet hade ett gott samarbete med kyrkans prästerskap, vilka ådrog 
sig att samla in det material som skulle läggas till grund för en heltäckande bild över den 
svenska rasens karakteristik och dess nuvarande tillstånd. I detta sammanhang fick 
kyrkoherdar fylla i olika typer av formulär som skulle uppge församlingsmedlemmars ansikts- 
och huvudindex.45

 

1.6.3 Den religionsvetenskapliga synen under tidig 1900-tal 
 
I denna imperialistiska och rasistiska kontext kan man förstå uppväxten av en evolutionistisk 
syn även inom religionsantropologin. Man talade om den ”primitiva animismen”. Detta var ett 
begrepp myntad av E B Tylor, som levde mellan 1832 och 1917. Tylor var en av de främsta 
kulturantropologerna under den imperialistiska epoken och kan ses som anfader till den 
rasistiska och evolutionistiska kulturantopologin och religionssynen. I enlighet med det 
borgerliga linjära evolutionistiska tidstänkandet, ansåg Tyler att man kunde se kulturernas 
utveckling ur ett historiskt perspektiv och utifrån denna kronologi fastställa deras stadier. Den 
moderna borgerliga kulturen var naturligtvis målet, medan jordbrukskulturen var bara ett led i 
utvecklingen. Jägar- och samlarfolken hamnade naturligtvis på botten av denna hierarki. 
Religionen och framförallt naturreligioner sågs som, och reviderades till, ett kulturellt betingat 
fenomen. Religionen kopplades därmed samman med den historiska utvecklingens och 
kulturens stadium. Kristendomen som rådde i den borgerliga imperialistiska och industriella 
kulturen sågs ju naturligtvis som slutmålet. De animistiska religionerna som rådde hos jägar- 
och samlarfolken sågs däremot som kulturens och det andliga livets första staplande steg, och 
                                                           
42 Lundborg, s 138f. 
43 Beckman, s 70ff. 
44 Lundborg, s 76. 
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jämfördes med ett nyfött barns desorienterade bild av omgivningen. De människor som 
således ansågs leva i dessa s k tidigare stadier och även biologiskt ofta förknippades med ett 
tidigare stadium i utvecklingen från aporna, behandlades därefter, som små barn som inte 
själva visste sitt bästa. Tyler och hans samtida borgerliga Europa ansåg att dessa ”små barn” 
behövde vuxnas vägledning och kontroll, d v s att dessa människor behövde tillrättvisas av 
den vithyade, kristna borgaren.46

 
För att fördjupa lite i den svenska atmosfären när det gäller den representativa synen på 
religionernas utveckling, har vi här valt att presentera två böcker som behandlar animism i 
relation till kristendom. Den ene är skriven av Martin Nilsson och den andre av Per Edvin 
Sköld. 
 
Martin Nilsson 
Den bok av Martin Nilsson som vi har valt att presentera är utgiven år 1934 som tredje 
upplaga. Den första upplagan kom dock redan 1910 och är utvecklad ur föreläsningar på 
sommarkurser på Lunds universitet år 1908. Boken kan således vara representativ för sin 
ursprungstids vetenskapliga influenser kring ämnet religionshistoria, och fick därmed 
vetenskaplig legitimitet i det svenska samhällets ögon. Boken heter ”Primitiv Religion”. 
Redan titeln ger här en association till Nilssons syn på animism. En människa med animistisk 
tro beskrivs som vildar med barns förnuft. Nilsson skriver följande. 
 

Om ett barn slår sig mot en stol, händer det, att det tar en käpp och slår stolen igen. Emedan 
stolen tillfogat barnet smärta, vill barnet i sin tur tillfoga stolen smärta till hämnd. Det tror 
således, att liksom det själv skulle ha gjort, stolen velat tillfoga det smärta och liksom det 
självt kan känna smärta. Emellertid är barnets handling oreflekterad och framsprungen ur 
instinkt, den resonerande utläggningen är vår förklarning. Den primitiva människan står på 
samma ståndpunkt som barnet. Med rätta har man påpekat att samma företeelse möter i de 
högre djurens psykologi. En häst är i allmänhet ej rädd för ett föremål i vila, däremot skyggar 
han ofta för ett föremål i rörelse. Rörelsen kan vara föranledd av en levande kraft, som kan 
vara farlig. Det tar tid, innan en häst vänjer sig vid spårvagnar och automobiler. Sålunda kan 
vilden uppfatta hela naturen och varje föremål som ägande samma emotionella och viljande 
krafter som han själv. Om han snubblar över en trädrot är det trädet som velat gäcka honom; 
om någon drunknar i en flod, är det floden, som velat taga honom; slår blixten ned, är det en 
vilja liknande hans egen, som riktar den. Men detta föreställningssätt är fakultativt, 
godtyckligt. Vad man är van att se väcker ej uppmärksamheten; det är det oberäknade och 
oväntade som väcker den i samband med fruktan.47

 
Den animistiska människan jämförs inte bara med ett barn utan även med djur, av Nilsson 
som tycks vara påverkad av samtidens rasbiologiska mentalitet. Inte heller medger Nilsson att 
det skulle finnas några logiska samband i de animistiska folkens föreställningsvärld. 
Perceptionen beskrivs som långt mer instinktiv och godtycklig. Fruktan ges stort utrymme i 
tolkningen av den animistiska världsbilden. Någon trygghet tycks Nilsson inte finna i de 
animistiska kulturernas utbud. Snarare menar han att föreställningen präglas av illvilliga 
demoner och andar som ständigt hotar bakom hörnet och kräver att blidkas av trollkarlar som 
tros bemästra övernaturliga krafter.48 Enligt Nilsson är dessa människor, som han kallar för 
primitiva, så lågt stående att dessa t o m identifierar sig själva med djur. Nilsson beskriver 
totemism följande: 
 

Totemismen är det religiösa och sociala uttrycket för det primitiva tillstånd då människan 
ännu ej kommit till medvetande om skillnaden mellan henne och djuren och ännu mindre lagt 
en oöverstiglig klyfta mellan djur och människa utan stodo på lika fot med markens djur; de 
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vilda djuren voro hennes likar i striden, fast ofta starkare och farligare, men djuren voro 
också hennes kamrater.49

 
Människor med animistisk religion kan inte heller se någon skillnad mellan dröm och 
verklighet, menar Nilsson. Nilsson tar avstånd från drömmars relevans som verkliga 
erfarenheter.50 Här kan man tydligt se vilken hållning Nilsson tar gentemot mystiska 
erfarenheter och ritualer även om dessa inordnas under kristendomen. Det är ju välkänt att den 
katolska kyrkan erkänner tilltro till helgon som i drömmar fått en uppenbarelse av Gud, 
liksom till andra mystiska erfarenheter och ritualer. Detta tycks inte röra Nilsson som inte är 
ute efter att skydda kristna läror i vått och torrt. Snarare verkar det som om Nilsson gör en 
distinktion mellan förnuft som grundar sig på materiell empiri och irrationell vidskepelse. Här 
tas även spisoffret upp, d v s det faktum att man offrar ett djur och sedan äter upp det för att 
införliva djurets krafter i sig själv. Detta betecknar Nilsson följande: 
 

Detta är en av de allra primitivaste kulturformerna och gör i sina råaste former på oss ett 
frånstötande intryck, men är likväl en av dem, som äga den största livskraften; ja den är ej 
död utan lever ännu kvar i vissa kyrkors lära om det kristna sakramentet.51

 
De kyrkor som här inte tas upp, d v s de som har kommit ifrån dessa primitiva och grymma 
sakrament står väl naturligtvis för den mer sekulariserade varianten av religion där religion 
har blivit mer en trosfråga än ett levnadssätt. Den utvecklingstanke som här dominerar kan 
betecknas som en positiv förskjutning från en opraktisk och obekväm ortopraxi till en 
lätthanterlig ortodoxi. Förutom att dessa människor betecknas som naiva och förvirrade offer 
för den materiella omgivningen, beskrivs dessa även som grymma och egoistiska av Nilsson. 
Egoismen finner Nilsson främst i fetischismen med beskrivningen: Fetischismens svåraste lyte, 
som gör den oduglig för en högre utveckling, är dess egoism; fetischen skall stå på sin ägares sida i ont som 
gott, mot medmänniskor och samfund, om det behövs, och det behövs ofta.52 Nilsson tar också här upp 
utvecklingstanken som han även behandlar i kapitel 3 med titlen, ”Dämoner och gudar”. Den 
handlar om den så tidstypiska och allmänna evolutionistiska synen på gudaväsendets 
utveckling ur demoner och andar. 
 
Per Edvin Sköld 
Föreläsaren Per Edvin Sköld har, år 1918, liksom Martin Nilsson skrivit ner en 
evolutionistiskt präglad samling av sina föreläsningars innehåll. Detta är intressant just med 
tanke på att dessa föreläsningar kunde vara de enda, eller få av de, kontakter med animism 
och polyteism som många av 1910-talets svenskar någonsin hade. Sköld var även klart mer 
kristendomsvänlig och ideologiskt präglad än vad den mer materialistiske Nilsson var. 
Samlingen som här tas upp heter Från urtidstro till kristendom. Redan titeln påvisar ett 
evolutionistiskt tänkande med en början, i det som visar sig vara animism, och ett mål som 
slutar i kristendomen. Sköld behandlar här inte människor utifrån deras biologiska 
förutsättningar utan tar upp det nordiska folkets andliga och kulturella utveckling t o m 
kristendomens intåg i norden. Kultur och religion ses som två sammanhängande element som 
går hand i hand. I den kronologiska ordningen börjar han således med animismen bland forna 
tiders jägar- och samlarfolk. Deras andlighet beskriver han bildligt på följande vis. 
 

Det har förmodligen funnits en tid, då våra förfäder hela livet igenom voro såsom barn. 
Undrande och nyfikna sågo de på den omgivande naturen. Ett litet barn fattar icke skillnaden 
mellan levande och livlösa ting. Det talar med sina leksaker, med möbler, med träd o. d. 
Snavar det över en tröskel t. Ex., känner det vrede mot tröskeln o. s. v. Så gjorde även den 
primitiva urtidsmänniskan allting i naturen delaktig av sina egna andliga gåvor; hon trodde 
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att allt i naturen ägde själ. Därför kallar man detta andliga tillstånd för animism. (efter det 
latinska namnet animus – själ).53

 
Magi, som av Sköld även gärna kalas för trolldom, ses även av Sköld som en felaktig 
association av orsakssammanhang. Sköld skriver: Felet med trolldomen är, att den i motsats mot 
vetenskap helt naivt förväxlar ett tillfälligt sammanträffande med ett verkligt orsakssammanhang.54 Sköld 
skriver vidare: Magin levde kvar, även sedan folket nått en högre utveckling.55 Ibland kommer Sköld 
dock in på andra religioners område. Judendomen tas upp av Sköld i ett exempel på hur, 
enligt Sköld, primitiva element som haft sin plats i animismen har levt kvar innan 
kristendomen har nåtts.56

 
Sköld menar att andar och demoner har fötts ur själatron, då människorna trodde att själens 
egenskaper fortsätter att verka även efter kroppens död. Sköld anser att även teismen har 
utvecklats från animismen. De olika besjälade tingen, andarna och demonerna ska med tiden 
ha fått mer levande och personliga anletsdrag för att slutligen ta skepnad som gudar. 
Polyteismen är således det stadium som följer efter animism i utvecklingen enligt Sköld.57 
Den polyteism som tas upp i ”Från urtidstro till kristendom” är ju naturligtvis den 
fornnordiska och germanska asatron. Denna ses i sammanhanget som en länk mellan animism 
och monoteism som i detta fall är kristendom. Om övergången skriver Sköld: 
 

Då den starka ättsammanhållningen upphörde, då människorna började att tänka och verka 
som individer, icke såsom förut enbart som ättemedlemmar, vidare när jorden blev 
privategendom, och hämnden upphörde att vara det centrala i folkets moraliska liv, då var 
stunden inne. Detta skedde under inverkan av två krafter, den sydeuropeiska kulturen och 
kristendomen.58

 
Här ser man tydligt hur Skölds tankegångar kopplar ihop den sydeuropeiska kulturen och 
kristendomen. Dessa två ting anses av Sköld vara överlägsna den fornnordiska polyteismen. 
Den fornordiska kulturen med sin asatro beskrivs som ett desperat desorienterat sökande efter 
trygghet i ätten och genomsyrad av ett naivt moralsystem vars innersta kärna utgjordes av 
hämnden. Den sydeuropeiska kulturen med sin kristna tro anses bestå av en högre 
individualistisk moral förknippad med en privatiseringsprocess. Dessutom anses 
kristendomen som en helt enkelt värdigare religion för folket. Eddadikterna som är resultat av 
kristen influens beskrivs av Sköld som: ...försök att av gamla myter och trosföreställningar och av 
utifrån kommande sagostoff och idéer bygga upp någonting värdigare för människan att tro på än den burleska 
asatron.59”. Sköld skriver vidare om Eddadikternas funktion under religionsskiftet: 
 

Men när vid tiden omkring 800 e. Kr. muren kring Norden bröts ner och det främmande stoffet 
störtade in, då förmådde icke nordborna smälta ned det till harmoni med sin gamla 
uppfattning, utan motsägelser uppstodo, vilka öppnade ögonen och visade, hur gammalt, hur 
fantastiskt och barnsligt det gamla egentligen var. En längtan efter något bättre uppstod, och 
stora själar försökte bygga upp en ny religion rent av ur den gamla asaläran, en något mera 
värdig tro för de sökande sinnena.60

 
När det gäller den officiella övergången till kristendom, som på den tiden skedde vid tingen, 
antar Sköld en väldigt tendensiös och omotiverat värderande hållning. Under natten passade 
emellertid de kristna som voro de slugaste, på att muta gubben, med påföljd att han nästa morgon avgjorde 
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tvisten till kristendomen.61 De kristendomsvänliga och de kristna beskrivs alltjämt som de 
starkaste och klokaste. Oavsett vilka moraliska eller omoraliska handlingar som utföres av de 
kristna, blir dessa legitimerade och som i det här fallet t o m berömda av Sköld. De som inte 
är kristna betecknas däremot som råa, giriga, odisciplinerade, barnsliga och omoraliska.62 
Skölds resonemang verkar inbegripa både en idealistisk och en elitistisk människosyn. 
Kristendomen är således något som har introducerats av stora rika män som utgjort samhällets 
elit. Dessa har enligt Sköld varit förnuftets män, medan folket har levt kvar i de gamla 
primitiva föreställningarna, utan vare sig egen vilja eller förstånd. Dessa beskrivs likt barn 
som behöver vägledning av den rika och förnuftiga samhällseliten.63 Sköld tar varken upp 
ekonomiska vinningar eller maktanspråk som kunde prägla kristendomens införande. 
Visserligen skriver Sköld om kristendom och rikedom: Vikingarna såg hur söderns länder voro fulla 
av rikedom och härlighet; i dessa länder dyrkade man vite krist. Kristus måste vara mäktigare än de gamla 
gudarna och därför dyrkade man honom. Meningen med dessa rader är dock snarare att belysa en 
positiv framgång för ett mer utvecklat kristet rike än att belysa några 
exploateringssammanhang som kan ha att göra med kristendomens införande till norden. 
 
Om man bortser från tid och rum anser vi att man kan se en röd tråd i form av en 
evolutionistisk och elitistisk distinktion mellan människor i Skölds resonemang. Den ena 
motpolen utgörs av en okristen kollektiv allmoge som lever i en icke-borgerlig civilisation 
med låg moral samt bristande förnuft. Den andra motpolen utgörs av den individuelle kristna 
och rika borgaren som använder sitt förnuft till att bygga upp och förstå en högre moralisk 
dimension i livet. Enligt Sköld är animismen den lägsta formen av religion och ligger längst i 
från den fulländade kristna monoteismen. I en jämförelse mellan Sköld och Nilsson finns en 
intressant aspekt i att dessa två herrar tycks representera olika syn på religionen i sig. Per 
Edvin Sköld har en klart idealistisk syn där han lovprisar kristendomen på animismens 
bekostnad utifrån kristendomens förnuft som nedan kommer att beskrivas. Martin Nilsson 
däremot tycks ha en mer reserverad attityd till religioner i sig och ser ner på animismen då de 
animistiskt präglade kulturerna ses som mer beroende av en icke-materiell och därmed 
vidskeplig världsbild. Sköld ser en utveckling från förnuftsvidrighet med dess lägsta ansats 
som animism, via polyteismen, till en fullständig andlighet i kristendomen. Däremot tycks 
Nilsson se en utveckling från en religiös vidskepelse med dess lägsta ansats i animismen, via 
polyteismen, till en mer sekulariserad och därmed förnuftig materialism i den kristna kulturen, 
vars största bedrift tycks vara frigörelsen från vidskepelse. Då vi har utgått ifrån de två 
aktuella verken av respektive författare gäller detta naturligtvis en tolkning utifrån just dessa. 
Vi tolkar dessa böcker som materiellt kontra ideologiskt präglade varav Nilsson benämns det 
första. Ändå finns den röda tråden i utvecklingsteorin från det lägre till det högre, från 
animism till kristendom via polyteismen. Och alltjämt representerar religionen och samhället 
varandras utvecklingsstadium. En annan röd tråd som präglar både Nilsson och Sköld, liksom 
deras samtids rasbiologiska idéer, är användandet av liknelserna barn kontra vuxen, där den 
senare står för idealet och den tidigare fördöms som något ofullständigt. Detta går hand i hand 
med och passar väl in i den imperialistiska människosynen där den vuxne naturligtvis har 
förmyndarskap över barnen. Likaså kom den här distinktionen av elit och massa att legitimera 
den verklighet som detta synsätt delvis hjälpte att bygga upp. 
 
Med tanke på att dessa två herrar fungerade som föreläsare under de första årtiondena kan 
man kanske få en förståelse om vilken syn samtiden har haft på förkristna och icke-kristna 
religioner och begreppsvärld. Sällan tas goda egenskaper i belysning hos dessa, bara deras 
påstådda primitivitet som alltjämt sägs leda till grymheter och olycka. Detta påverkar 
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säkerligen läsarens bild av det okända, och kan vara viktiga faktorer i förståelsen av de kristna 
missionärernas syn på icke-kristna människor och deras föreställningar. 
 

1.6.4 Missionstanken 
 
Missionstanken och missionsteologin är naturligtvis intressant för oss även om det har 
indirekt att göra med vår frågeställning. Teologin kan ses som den egentliga bakomliggande 
officiella orsaken till att man begav sig iväg tvärs över jordklotet för att omvända människor. 
Därför tror vi att teologin troligen även har en naturlig inverkan på missionärernas syn på de 
ickekristna. Det går ju naturligtvis inte att utreda de enskilda missionärernas teologiska 
föreställningar i ett sånt här arbete. Däremot anser vi att en översiktlig bakgrund om olika 
influenser kring missionstanken väl är på sin plats här. Om inte annat så ger detta en 
möjlighet för läsaren att orientera sig lite förberedande bland de olika influenser som kan ha 
påverkat missionärernas motiv och tankegångar inför mötet med den lokala befolkningen som 
man skulle missionera bland. Missionsforskaren Bengt Sundkler delar in teologin kring 
missionen i tre olika huvudinriktningar som vi väljer här att kalla för kategorier. 
 
Den första kategorin kallar Sundkler för Kristus-Konungen som skall komma åter. Denna 
teologi är inte egentligen någon missionstanke, då den inte främjar en aktiv mission på något 
vis. Tvärtom ställer sig denna teologi mot alla tänkbara missionsförsök från den världsliga 
befolkningen liksom världsliga regimer. Kristus har redan en gång för alla vunnit. Det är han 
som är missionären och behöver ingen hjälp av några institutioner. Det handlar om missio 
Dei, guds mission, inte primärt vår. Missionens hemlighet är den hemlighetsfulla dragningen 
till Kristus och den heliga anden. Den som missionerar gör det genom den helige andens 
åkallan, inte genom institutioners. Denna tanke är knappast aktuell för missionärerna i vårt 
fall då vi utgår i studien från två institutioner.64 Den andra kategorin av missionsteologi som 
Sundkler tar upp kallar han för Kristus - Kyrkans konung. Här har missionen en uppgift att 
bygga en kyrka, som blir en förgård till det himmelska templet i Guds rike. Denna kyrka skall 
vara självstyrande, självunderhållande och självutbredande. Denna tanke är enligt Sundkler 
typisk för den evangeliska missionen sedan 1800-talets mitt. Med den självstyrande kyrkan 
menades således att man borde frigöra de nyetablerade kyrkorna i t ex Afrika, från 
Västerlandet, både politiskt som ekonomiskt.65 Den tredje kategorin av missionsteologi kallar 
Sundkler för Kristus - Världens konung. Kristus är herre över världen och kyrkan. Kyrkan är 
den inre cirkeln och världen den yttre, av Kristus maktsfär, men Kristus regerar över dem 
båda och de båda tillhör honom. Skillnaden är bara att Kyrkan känner Kristus, men inte 
världen. Därför är Kyrkan kallad att göra Kristus känd.66 Även trender som är typiska för 
denna teologi finns i bakgrunden för den aggressivt expanderande missionen på andra 
kulturers och religioners bekostnad, dvs bl a den mission som vi här undersöker. 
 
Denna teologiska tolkning ger inget större utrymme åt en sekulariserad omvärld. Allting 
tillhör Kristus och måste skötas i enlighet med Kristi budskap. Här kommer även de sociala 
förtjänsterna in som kyrkan är åkallad att tillhandaha. Det finns människor som har utvecklat 
denna tanke till att gälla även den politiska sfären. Lydnaden mot världens herre kräver ett 
social-profetiskt engagemang i de nya staternas politiska och sociala problem. Framförallt 
dagens kristna i Asien menar, enligt Sundkler år 1963 då han skrev boken, att demokrati i 
Asien inte är möjligt utan kristendom. U-landshjälpen hamnar oftast under denna teologi och 
ses som ett uttryck för Guds kärlek. Den missionerande människan är Guds redskap och 
såsom sådan bör denna redskap uträtta Guds vilja, kärleken till människan. Det gäller inte för 
                                                           
64 Sundkler Bengt, Missionens värld, Stockholm 1970, Svenska Bokförlaget, s 20f. 
65 Ibid. s 21ff. 
66 Ibid. s 24. 
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den missionerande att bara göra saker för andra. Man skall även vara till för de andra genom 
medmänsklig kontakt och gemenskap.67 Med kritiska ögon sett har dock denna medalj en 
mindre vacker baksida. Om Kristus nu är herre över hela världen är han ju även herre över 
alla människor och religioner. Här uttrycks klart och logiskt en legitimitet att se ned på andra 
religioner, som inte har uppfattat vem som har räddat dem allihop. Jesus Kristus har ju dött 
för hela världens skull. Alltså står även ex muslimer och hinduer i skuld till Kristus. En skuld 
de inte är medvetna om. Här finns en skrämmande språngbräda för de som vill med alla 
möjliga medel omvända och ”fullborda” de religioner som inte ”har insikt om Världens 
herre”. Det finns dock klara möjligheter inom denna teologiska inriktning att se de andra 
religionerna som något positivt då dessa liksom hela världen är av Guds skapelse. Dessa 
(”fortfarande icke fullbordade”) religionerna kan ses som en vilja till tro. Även om inte tron är 
fullbordad är den inte av ondo utan behöver vägledning. Framför allt den Katolska kyrkan har 
haft denna inställning alltsedan Clemens från Alexandria. Denna tanke stödjer sig på 
Johannesevangeliets logosteori, och de icke-kristna religionerna representerar något som 
kallas för ”logoi spermatikoi”, dvs utströdda strålar av ljuset som väntar på att växa till sig 
och fullbordas.68 Luther utvecklade denna tanke till en paradoxal syn på de främmande 
religionerna, som i första hand för hans del utgjordes av islam, judendom och den romerska 
teologin. Luther menade att där fanns spår av det Gudomliga ljuset, men att de samtidigt 
kännetecknades av en urspårad sanning. Enligt lutherkännaren Regim Prenter menar Luther 
att de andra religionerna erkänner Gud men ej har någon förståelse om Guds väsen.69

 
Sundkler nämner även de liberala strömningarna vilka såg på religionerna som olika andliga 
nivåer i människans tillvaro, där kristendomen intog den högsta och slutgiltiga positionen i 
den andliga utvecklingen.70 Dessa tankar skiljer sig inte märkbart från de, av oss tidigare 
omnämnda, imperialistiska och evolutionistiska vetenskapliga influenserna och förtjänara inte 
här att ytterligare tas upp. 
 
1.7 Missionärernas organisationer och missionsområden 
 

1.7.1 Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) 
 
1800-talet var frikyrkornas gyllene århundrade. Personer knutna till svenska kyrkan såg med 
oro på den splittrande effekt detta sektväsende förde med sig. Dock kvarstod det faktum att 
den traditionella kyrkans skötsel och aktiviteter behövde reformeras. Detta iakttagande 
påtalade behovet av att skapa en friare organisation inom statskyrkan, vilken bättre kunde 
utnyttja den spontanitet och framåtanda som präglade frikyrkorörelsen.71 Dessa strävanden 
realiserades 1856, det år då EFS bildades. I organisationens stadgar fastslår man att stiftelsens 
syfte är att bättre samlokalisera och effektivare utnyttja de frivilliga krafterna inom den 
svenska kyrkan, bl a för att spridningen av evangeliet bland befolkningen både skulle bli mer 
slagkraftig och vital än vad som tidigare varit fallet.72 Missionstanken var alltså ett viktigt 
syfte bakom EFS tillkomst. I början var det emellertid den inre missionen som stod i fokus. 
Huvudpersonen i denna missionsorganisation var kolportören. Konfessionellt sett var 
kolportörerna knutna till Svenska Kyrkan och hade som sin huvudsakliga uppgift att sprida de 
skrifter EFS gav ut.73

                                                           
67 Ibid. s 24ff. 
68 Ibid. s 26ff. 
69 Ibid. s 28f. 
70 Ibid. s 29f. 
71 Lundmark Gustav & Tafvelin Thore, Ut i all världen – EFS mission i Afrika och Asien 1866-1973, Klippan 

1974, EFS-förlaget, s 17. 
72 Hofgren Allan, EFS rötter – De trodde och vågade, Markaryd 1988, EFS-förlaget, s 9f. 
73 Ibid. s 44f. 
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Tidigt behandlade EFS styrelse frågan om stiftelsen skulle engagera sig i den yttre missionen. 
Svenska missionsföreningar hade tidigare sörjt för utländsk mission, i form av ekonomiska 
bidrag och utsändandet av missionärer. Dock hade denna verksamhet alltid arrangerats av 
utländska missionssällskap. Nu ville EFS, som den första svenska organisationen, själv 
regissera och ta ansvar för ett missionsuppdrag i ett främmande land.74 EFS intresse för den 
yttre missionen, bekräftas även av att stiftelsen 1861 övertog Mission-Tidningen, ett organ 
som spred allehanda information om den kristna missionsgärning som bedrevs runt om i 
världen.75 Ett led i beslutet att upptaga den yttre missionen var grundandet av en egen 
missionsinrättning. För detta ändamål grundade stiftelsen 1862 Johannelunds Missionsinstitut. 
Med detta blev EFS landets första självständiga missionsföretag.76 Johannelunds 
Missionsinstitut kom att spela en central roll i stiftelsens missionsverksamhet. Under perioden 
1863-1968 utbildades här ca 200 missionärer och ca 600 predikanter.77 Skolningen av 
missionärer gick grundligt tillväga. Ett krav för att vederbörande skulle få behörighet att 
missionera främmande länder var att personen i fråga först prästvigdes. Prästvigningen 
medförde att respektive elev tvingades genomgå examination inför domkapitlet, ett faktum 
som givetvis ställde stora krav på utbildningen på institutet.78 Missionsverksamheten krävde 
att stiftelsen stod på en god ekonomisk grund. Då medlemmarna själva stod för den 
ekonomiska finansieringen av stiftelsens verksamhet, betydde detta att man måste organisera 
medlemmarna för att på bästa sätt utnyttja de interna resurserna. Privata donationer var 
givetvis också ett välkommet och betydelsefullt ekonomiskt tillskott men då stiftelsen 
blickade på missionsfält i främmande länder, insåg man tämligen omgående att dessa gåvor 
var en alltför osäker och otillräcklig ekonomisk bas. För att trygga ekonomin, bildades runt 
om i landet ett stort antal s k syföreningar. Avkastningen på syföreningarnas arbete har varit 
ett viktigt bidrag till missionsverksamheten.79 Dessa syföreningar var även en viktig 
mötesplats för människor som engagerade sig i missionsverksamheten. Syföreningarna blev 
på många sätt en förbindelselänk mellan den enskilde församlingsmedlemmen och de 
personer som verkade på missionsfältet. På symöten läste man missionslitteratur, noveller, 
missionärsbiografier eller missionärsbrev. I vissa fall upprättades även en privat korrespondes 
mellan missionärer och syföreningen.80

 
Efter att man diskuterat en rad tänkbara missionfält föll styrelsens val på det mytomspunna 
Gallafolket, ett naturfolk vilka levde i sydvästra delarna av dagens Etiopien. Genom de goda 
kontakter som stiftelsen hade med tyska missionskretsar fick man upplysning om 
lämpligheten att missionera bland gallafolket. De sågs nämligen som… ett vilt, rovgirigt och 
mordlystet folk, vilka låg utanför den kristna missionens råmärken. En beskrivning vilken EFS styrelse 
tydligen fann både stimulerande och fruktbar för den första egna missionsinsatsen på 
främmande mark. 1865 sände EFS ut sina tre första missionärer till Östafrika, med avsikt att 
tränga in till gallaernas område och sprida förkunnelsen om Jesus Kristus.81 Relativt 
omgående insåg man dock de oerhörda, administrativa, politiska och praktiska problem som 
en sådan expedition måste brottas med. Det skulle ta närmare 40 år och sex gallaexpeditioner 
innan man nådde sitt mål.82 Det politiska kaos som rådde i regionen, vilket bl a uttrycktes av 

                                                           
74 Lundmark &Tafvelin, s 27ff. Se även Hallencreutz Carl, Svensk mission över sex kontinenter, Motala 1970, 

Gummerssons läromedel, s 17. 
75 Lundmark & Tafvelin, s 29. 
76 Hofgren, s 25. 
77 Lundmark & Tafvelin, s 34. 
78 Mission 100 – Evangeliska Fosterlandsstiftelsens yttre mission 1866-1966, Klippan, EFS-förlaget, s 52. 
79 Det finns ingen tillförlitlig statistik på hur mycket dessa synföreningarna inbringade. Vissa vill dock uppskatta 

att landets alla kristna syföreningar i runda tal årligen sydde ihop ca 40 miljoner (i dagens penningvärde). 
Hofgren, s 20ff. 

80 Mission 100, s 57. 
81 Hofgren, s 27. 
82 Ibid. s 58. 

 21



 

uppslitande väpnade konflikter och anarkistisk tumult, gjorde att det ej var att tänka på att 
färdas och än mindre missionera i detta område. I väntan på att det politiska läget skulle 
stabiliseras fann man det både säkrast och mest praktiskt att bedriva mission bland 
Kunamafolket, ett naturfolk vilket levde ca; 10 mil nordväst om den eritrianska hamnstaden 
Massawa.83 Under senare delarna av 1800-talet präglades området emellertid av krig och 
oroligheter, vilket gjorde att man vid flera tillfällen tvingades att göra tillfälliga avbrott i 
missionsarbetet.84 Under 1890-talet tycktes dock det politiska läget stabiliseras. Eritrea 
ockuperades av italienarna och gjordes till en italiensk koloni. Detta såg många EFSare som 
ett gudsingripande. Gud hade, som historiens herre, använt en europeisk stormakt för att 
skapa trygga och stabila förhållanden i landet. Med dessa förutsättningar för handen 
planerades nu ”Eritreas återerövring”, en utvidgning och konsolidering av befintliga 
missionsfält i området. Hand i hand med denna konsolidering var utbyggnaden av missionens 
sjukvård och skolverksamhet. Dessa inrättningar blev senare en starkt bidragande orsak till 
lokalbefolkningens omvändelse.85 Viktiga insatser gjordes också av missionärerna på 
litteraturområdet. Översättningarna av N.T och senare G:T samt de s k ABC-böckerna till de 
lokala språken var givetvis också en förutsättning för att missionerandet skulle falla i god 
jord.86 Svenskarnas målmedvetna inriktning på att översätta de heliga texterna till de lokala 
språken kom senare att bidraga till en ökad ekumenisk dialog mellan de olika kyrkorna i 
regionen.87

 

1.7.2 Beskrivning av EFS missionsområde 
 
Det eritrianska samhället vilade på en agrar ekonomi, en ekonomi där hushållet var den 
centrala produktionsenheten. Hushållets arbetsdelning var strikt uppdelat efter ålder och kön. 
Barnen började mycket tidigt, redan i 6-7 årsåldern, att efter förmåga deltaga i hushållsarbetet 
(flickorna) eller i arbete ute på fälten (pojkarna). Männen skötte boskapen, utförde diverse 
hantverks- och byggnadsarbeten, sådde och plöjde åkrarna etc. De äldre männen, vilka alltid 
bemöttes med en stor respekt, var emellertid befriade från tyngre kroppsarbete. Dessa män 
drog sig tillbaka från slitet ute på åkrarna och hade istället en slags övervakande och ledande 
funktion över livet i byn. Kvinnorna å andra sidan utförde arbeten direkt eller indirekt knutna 
till hushållet, så som matlagning och olika textilarbeten. De var även ansvarig för familjens 
vatten- och vedförsörjning.88 Den traditionella synen på kroppsarbete skilde sig väsentligen åt 
från den som de svenska missionärerna hade. I det feodala samhället betraktades manuellt 
arbete som ofint och något man endast sysslade med om man var nödsakad till det.89 
Avogheten till hårt arbete och insamlandet av stora materiella tillgångar kan även förklaras av 
det synnerligen instabila politiska läget i regionen. Dubbelbeskattning och plundrande 
militärförband gjorde att befolkningen ej brukade mera jord än vad som var nödvändigt för 
familjens överlevnad. En stor ackumulation i materiella tillgångar drog endast till sig 
myndigheternas blickar, vilket ofta resulterade i att det godtyckliga skattesystemet eller 
diverse beväpnade skaror tillskansade sig befolkningens produktionsöverskott.90
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EFS missionärer anlände till ett land med gamla kristna traditioner. Den inhemska kyrkan 
härstammade från den Egyptiska koptiska kyrkan, vilken tillhör den ortodoxa grenen av 
kristligheten. I samband med islams spridning i Nordafrika under 700-talet kom den etiopiska 
kyrkan att isoleras från sina kristna trosbröder, vilket gjorde att den förre utvecklades till en 
autonom kyrklig gren med egna traditioner och seder. Etiopiens religiösa och kulturella liv 
kom även att beröras av islams expansion i Nord-Ostafrika. Etiopiens integrering i den 
arabiska intressesfären gjorde att arabiska köpmän spred Muhammeds lära i området, vilket 
resulterade i att många afrikaner kom att omvända sig till islam.91 Den koptiska kyrkans 
isolering från den övriga kristligheten medförde att det bredde ut sig en konservativ stelhet, 
beträffande dess sakrala seder och traditioner. Helgonkult och relikdyrkan bars upp av ett 
konservativt prästerskap och munkväsende, vilket gjorde att det klerikala ståndet kom att 
differentieras och alieneras med folkets bredare lager.92 Varken islam eller kristendomen 
förmådde emellertid att helt tränga undan den rika flora av olika typer av naturreligioner som 
existerade i landet. De animistiska trosföreställningarna anammade förfäderskult och dyrkan 
av diverse naturfenomen.93 En väsentlig del i dessa naturreligioner var även bruket av magi. 
Här hade hövdingar och medicinmän en central uppgift att fylla då man förrättade olika typer 
av religiösa initiationsriter, övergångsriter etc. I Eritreas fall finner vi de animistiska 
folkgrupperna i landets mer svårtillgängligare områden, då företrädesvis i landets norra del.94

 
Frånvaron av modernt vetenskapligt inflytande gjorde att traditionell läkekonst präglades av 
starka inslag av magiska riter. Detta förhållningssätt till sjukdomar och diverse fysiska och 
psykiska åkommor var givetvis mycket utbrett hos de animistiska folken men förekom även 
till stor del hos muslimska och ortodoxa kristna grupper. Uppfattningen att diverse sjukdomar 
härstammade från den transcendenta sfären utmynnade i en rik flora av diverse magiska riter 
och symbolhandlingar för att ”driva ut” det onda ur den sjukes kropp. En rad åtgärder vidtogs 
även i förebyggande syfte. Här var bruket av att bära olika typer av amuletter eller uttala vissa 
magiska besvärjelser ett vanligt förekommande sätt att skydda sig mot de onda krafterna.95 
Dock skall man ej tro att den traditionella sjukvården endast begagnade sig med övernaturliga 
medel. Eritrianernas (animister, muslimer och ortodoxa kristna) hantering av sjukdomar och 
diverse åkommor kan ej ses som ovetenskapligt i ordets vidare bemärkelse. Bekämpandet av 
sjukdomar och åkommor präglades även av en slags ”common sense” kombinerat med en stor 
medicinsk kunskap.96 Den traditionella utbildningen låg sedan lång tid tillbaka i händerna på 
den ortodoxa kyrkan. Denna formella utbildning bestod till väsentligaste del av läsning och 
memorering av bibeln. Majoriteten av barnen stod emellertid utanför denna 
utbildningsinstitution och fick istället genom ett slags ”lärlingsskap” förkovra sig i ett yrke, 
vanligtvis i sina föräldrars yrken. Det var endast de mer bemedlade skikten i samhället som 
hade råd att skicka sina pojkar (formell utbildning för flickor och kvinnor var obefintlig) till 
kyrkorna och klostren.97 Läskunnigheten bland den ortodoxa kristna befolkningen var vid 
denna tidpunkt således låg. Man beräknar att ca: 5 – 10 % av dessa kunde läsa. Bland 
muslimerna var läskunnigheten tämligen god. Seden att låta barnen gå i Koranskolan anses 
vara en bidragande faktor till detta.98 Vi har ej hittat några uppgifter hur utbildningen såg ut 
inom de animistiska befolkningsgrupperna. Det får dock antagas att läskunnigheten bland 
dessa folk bokstavligen var lika med noll (det var ju skriftlösa kulturer) och att lejonparten av 
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utbildningen skedde på ett informellt sätt, där barnen och de unga fick successivt lära sig att 
bruka jorden, sköta boskapen, jaga, sköta hushållsarbete etc. 
 
Italiens annektering av Eritrea fick långtgående konsekvenser för missionen och den 
inhemska befolkningen. Krig, inbördeskrig, svält och sjukdomar hade skapat en stor politisk 
och social oro i regionen. Nöden och det instabila politisk läget medförde en stor 
avbefolkning i området. Människorna såg sig helt enkelt tvungna att lämna sin jord i sökandet 
av mat och skydd. När Italienarna ockuperade Eritrea var det ett förött och till stora delar öde 
land man styrde över. I detta läge bestämde sig den italienska staten för att konfiskera de 
landområden som övergivits och lämnats obrukade.99 Syftet med denna indragning av 
eritreanernas jord var att skapa ett rationellt och storskaligt jordbruk, vilket förutsatte att 
jorden fråntogs kollektiva och rudimentära brukningsformer (d v s det traditionella 
jordbruksformerna) och ersattes med moderna individualistiska former, brukningsformer vilka 
sköttes av italienska bosättare100 Då eritreanerna, efter svälten och oron återvände till sina 
hemområden fann de alltså jorden ”bestulen” av de italienska myndigheterna. Reaktionen 
blev kraftig. En våg av oroligheter och missnöje spred sig över landet. Då den traditionella 
synen på ägandeskap baserade sig på ett kollektivt klanägande som genom arv förde vidare 
förfärdernas jord till dess avkomlingar, ansåg ättlingarna följaktligen att de hade rätt till sina 
förfäders jordområden.101 EFS såg dock mera positivt på det italienska maktövertagandet. 
Samarbetet med de italienska myndigheterna fungerade gott och EFS hade nu alla möjligheter 
att bygga ut sin verksamhet i hela Eritrea. 
 
Missionsarbetet kom nu att organiseras i tre språkområden. Dessa områden hade alla sin 
specifika karaktär; inom tigréområdet var majoriteten av befolkningen muslimer, i 
tigrinjaområdet var de ortodoxa kristna i majoritet och i kunamaregionen dominerade de 
animistiska trosföreställningarna.102 Missionen i det muslimska Mensaområdet fick i början 
ett dåligt gensvar från befolkningen. Folket trodde att missionärernas heliga böcker var 
förfalskade och att apostlarna missförstått Jesus budskap. Denna övertygelse var så stor att de 
sörjde över missionärernas själar som de menade hade blivit vilseledda av falska profeter. 
Inledningsvis förekom det även en tämligen stor misstro mot missionens skolverksamhet. 
Denna reserverade inställning kom dock med tiden att mjukna, då föräldrarna insåg värdet av 
utbildning till sina barn. Tillsammans med skol- och barnhemsverksamheten betydde också 
sjukvårdsgärningen mycket för att vinna folkets förtroende för missionen. Centrum för 
missionen bland landets tigrinjatalande stammar var staden Asmara. Här tycks 
frälsningsverksamheten haft mer påtagliga framgångar än i Mensaområdet. Bl a utmynnade 
verksamheten i direkta omvändelser.103 Missionen i Kunamaområdet verkade kanske under de 
svåraste förhållandena. Området var isolerat från det övriga Eritrea (ca 30 mil till den 
närmaste missionsstationen), vilket gjorde det svårt för missionärerna att kommunicera med 
omvärlden. Förutom isoleringen var klimatet mycket påfrestande, ett klimat som i 
kombination med de tropiska sjukdomarna som grasserade i regionen gjorde att många 
missionärer insjuknade och gick en för tidig död till mötes. Inte heller bland befolkningen gav 
missionen några konkreta resultat. Eritreanerna verkade ointresserade av missionens 
verksamheter (även skolverksamheten) och först i början på 1910-talet kunde man se tecken 
som tydde på att det kristna budskapet sakta började få gehör hos lokalbefolkningen.104
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102 Lundmark & Tafvelin, s 95. 
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104 Ibid. s 99f. En förklaring till att det främst var äldre som lät sig omvändas i Kunamaregionen var att respekten 

för de äldre var mycket mer påtaglig här än i andra delar av Eritrea, ett faktum som gjorde att de unga ej 
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1.7.3 Missionsförbundet 
 
1874 flyttade Paul Peter Waldenström till Gävle från Luleå. Han hade ett förflutet som en 
akademiskt skolad lekmannapredikant och hade 1864 blivit prästvigd. Waldenström hade 
redan under sin uppväxt tagit intryck av de fromma norrlandsläsarna och besökte ofta sin vän 
Carl Olof Rosenius. Rosenius var en av initiativtagarna till EFS och var utgivare av tidskriften 
Pietisten from 1842 ända till sin död 1868. Waldenström hade i samband med Rosenius 
bortgång övertagit utgivandet av ”Pietisten” och därmed även på sätt och vis den ledande 
rollen i EFS nyevangeliska väckelse. Waldenström var en talför person som inte räddes för att 
kritisera den svenska kyrkan. 1872 kritiserade han öppet i ”Pietisten”, Svenska Kyrkans 
praxis att räkna ogudaktiga människor och gudsförnekare till sina medlemmar. Dessutom 
kritiserade Waldenström den svenska kyrkans försoningslära och menade att det ingenstans i 
bibeln hade stått att Gud skulle ha blivit försonad genom Kristi lidande och död på korset. 
Waldenström hävdade att det var människan som hade fått försoning för sina synder genom 
Kristi död. Gud som var en kärlekens och inte en vredens Gud behövde enligt Waldenström in 
blidkas eller försonas överhuvudtaget. Dessa mer ”frikyrkliga uttalanden” av Waldenström 
var endast toppen på isberget i den konflikt som låg i luften mellan de högkyrkliga och de 
frikyrkliga missionsförbunden. Nu tillspetsades situationen och konflikten blev påtaglig 
mellan en stiftelse- och kyrkotrogen del och en ”Waldenströmsk” linje.105

 
Nattvardsfrågan handlade ju om huruvida sådana personer som inte bekände sig till Jesus 
Kristus som sin personliga frälsare fick vara med i församlingen. Eftersom detta inte var 
kravet i den Svenska Kyrkan började en del människor fr o m 1860-talet samlas i små 
nattvardsföreningar som utövade nattvard utanför den svenska kyrkan. Waldenström blev 
själv dömd för ämbetesbrott för att ha lett ett nattvardsfirande i Lutherska missionshuset i 
Uppsala 1876, trots att både Domkyrkan och Trefaldighetskyrkan hade stängts för honom 
som en följd av Waldenströms kritik mot svenska kyrkan. Den ”Waldenströmska linjen” 
menade att vem som helst, som bara hade kunskapen och förtröstan till Jesus, borde få leda 
nattvarden och detta utanför kyrkans lokaler. Nattvarden var till för församlingen att brukas 
och inte åt ett visst ämbete att förvaltas, menade de.106

 
1877 tillsattes en kommitté, med Waldenström som ordförande, som skulle hos EFS begära 
att även missionärskandidater som delade den nya försonings- och nattvardsläran skulle få bli 
missionärer. Svaret från stiftelsen blev ett nej, på det grundvalet att EFS var en organisation 
för sådana kristna som accepterade den Svenska Kyrkans bekännelsegrund. Även följande år 
nekades bifall till Waldenströms förslag på EFS årskonferans att ändra stiftelsens stadgar så 
att den skulle bli öppen för sådana missionsföreningar som inte helt och hållet stod överens 
med Svenska Kyrkans bekännelse.107 1878 bedrev den s k Waldenströmska linjens anhängare 
ett fritt kyrkomöte som motsvarighet till det ordinarie lagstadga kyrkomötet. Där beslutades 
att man skulle sluta sig samman i en ny organisation vid sidan av EFS med uppgiften att 
främja mission. Missionsförbundet som bildades skulle inte vara något firkyrkoförbund utan 
en intresseförening med inriktning på mission för de misssionföreningar som inte fick vara 
med i EFS. Inträdeskravet till missionsförbundet var att man skulle tro på och bekänna sig till 
Kristus samt begära att upptagas i förbundets gemenskap. Några dopfrågor skulle över huvud 
taget inte ha betydelse för inträdesvillkoren.108 Missionsförbundet var från början alltså inte 
någon frikyrkosamfund utan ett alternativt förbund för de som inte fick vara med i EFS. Det 
var först på 1930-talet som en frikyrklig utveckling blev påtaglig inom missionsförbundet 

                                                           
105 Hedberg, Lindberg, Stegeland, Liv och frihet, en bok om svenska missionförbundet, Falköping 1978, 

Gummesons bokförlag s 35. 
106 Ibid. s 36. 
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under ledning av Axel Andersson. Först 1951 förklarade sig Missionsförbundet som ett 
kongretionalistiskt samfund som uppmuntrade sina medlemmar att träda ur statskyrkan.109 
Ända till sin död 1917 låg den reella makten i Waldenströms händer, som var aktiv 
motståndare till all form av utveckling till att samorganisationen skulle utveckla sig till en 
frikyrka. Tvärtemot förklarade han att han helst av allt skulle vilja se en återförening med 
EFS.110

 
Utbildningen till missionär i missionsförbundet skedde i missionsskolan i Kristinehamn som 
1869 startats under EFS välsignelse och med Värmlands Ansgarieförening som garant. Innan 
det hade densamme varit en kolportörskola. 1879 togs den över av Missionsförbundet med 
E.J. Ekman som föreståndare. 1890 flyttades skolan till Stockholm under Nils Wikander. 
Skolgången som först varade under två år utökades till tre år redan på 1880-talet. Och blev 
fyraårig 1914 under Gustaf Mosesson som var föreståndare sedan 1910. Skolan som redan i 
sitt ursprung var avgiftsfri, förutom kosten som studenterna själv fick stå för, nyttjades i första 
hand av elever från Småland, Värmland och Västergötland. Fram till 1953 hade 
missionsskolan haft nästan två tusen elever sammanlagt varav merparten av dessa kom från 
jordbrukarhem.111 Förutom egna missionärsskolor har missionsföreningarna haft egna lokaler 
sedan deras tillkomst. Från början var dessa inga regelrätta kyrkor utan snarare 
samlingslokaler, beroende bl a på 1800-talets kyrkopolitik. Omkring 1870 börjar egna kyrkor 
bli vanligare för missionsföreningarna i och med separatismen. 1880 invigdes i Waldenströms 
hemstad Gävle en missionskyrka inom ramen för Missionsförbundet. Under 1880-talets mitt 
uppfördes Immanuelskyrkan i Stockholm och kom att bli en sorts enande huvudkyrka för 
Missionsförbundet.112

 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Missionsförbundet var redan från början 
kongretionalistiskt, med självstyrande missionsföreningar och församlingar som själv fick 
sköta sina egna angelägenheter. Vid 25 års jubileet 1903 hade missionsförbundet 1.102 
församlingar och 84.602 medlemmar. Antalet predikanter var då 629 ordinarie och 983 
tillfälliga. I Missionsförbundets 2.326 söndagsskolor gick det året hela 105.690 elever.113 Den 
viktiga ekonomiska basen för missionsförbundets existens, lokalernas bekostning, 
missionärernas utbildning och arbete, utgjordes av kollekter, insamlingar, testamenten och 
gåvor. Framförallt syföreningar för vuxna och barn inom de olika missionsföreningarna har 
bringat in flera miljoner i finansiella medel.114

 

1.7.4 Beskrivning av Missionsförbundets missionsområde 
 
Redan 1879 skickade Missionsförbundet i väg de första missionärerna till Finland som blev 
det första målet. 1880 skickades ytterligare fem misionärer iväg, varav en till Kongo i tjänst 
hos ett engelskt missionssällskap. Fler och fler skickades ut varje år och snart hade 
Missionsförbundet skickat missionärer till bl a Finland, England, Ryssland, Persien, 
Östturkestan, Indien, Kina, Japan och till Afrika. Vad beträffar missionen i Afrika kom 
verksamheten i Nordafrika att få ett snabbt slut i och med Erik Nyströms död 1907.115 Därmed 
kom den intressantaste missionen för medlemmarna att helt och hållet koncentreras till 
Belgiska och Franska Kongo. Över tre hundra missionsarbetare sändes till Kongobäckenet 
före 1953. De första reste i självaste Livingstones tjänst med den engelska missionen, men 
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redan 1885 beslöt Missionsförbundet att man skulle utgå med en egen mission från 
missionsstationen i mukimbungu. Kongofristaten som 1908 blev belgiska Kongo var det 
första missionsfältet i Kongo med missionsstationerna Kibunzi, Kingoyi, Diadia, Nganda, 
Londe, Matadi, Kingenge och Lundi Sutete. I Franska Kongo började man missionera först 
1909 med initiativ i Madzia. Musana, Brazzaville, Kolo, Indo, Madouma, Mansimou, Pointe 
Noire, Ngouedi, Zanaga och Dolisie kom att bli andra missionsstationer i Franska Kongo.116 
De missionsstationer som skickade från sig årsberättelser under 1911 i Kongo-området var 
Mukimbungu station, Kibunzi station, Nganda station, Kingenge station, Kingoyi station, 
Musana station och Londe station.117 Missionärerna var redan från början inställda på att man 
skulle behöva anställa infödda medhjälpare. Skolor startades och kongoleser kunde utbilda sig 
till byskolelärare eller förkunnare av evangeliet. Merparten av eleverna var pojkar ända fram 
till 1950-talet. Undervisningen i Belgiska Kongo skedde på folkspråket kinkongo. I Franska 
Kongo var det däremot lag på att all ordinarie grundskoleundervisning skulle ske på franska. 
Redan vid sin död 1895 hade Nils Westlind hunnit översätta hela NT till kikongo-språket. 
Efterföljaren K. E. Laman hade 1905 översatt hela bibeln till kikongo-språket. From 1890-
talet har Missionsförbundet även haft tryckerier och tidningsorgan till förfogande i Kongo. 
Sjukvården bestod fram till 1911 av enstaka läkare och sjuksköterskor, då Georg Palmaer 
anlände till Kongo och påbörjade bl a sin berömda kamp mot sömnsjukan.118

 
Människorna som bodde i Kongobäckenet innan Stanley Linvingstone och de svenska 
missionärerna anlände dit bestod på 1870-talet till viss del av sudanesiska stammar och små 
grupper pygmeér eller andra pygmoida grupper, men majoriteten hörde till den stora gruppen 
av stammar som pratade bantu-språk.119 I de kongobyar, som Missionsförbundets missionärer 
vände sig till, var animismen den rådande religionsformen och styrdes av hövdingen.120 En 
stor skillnad låg i kongolesernas och missionärernas sätt att uppfatta omgivningen. Kajsa 
Ekholm Friedman skriver att den kongolsesiska världsbilden inte styrdes av rationellt 
tänkande på samma sätt som i Europa och västvärlden, där både individerna och samhällets 
bas oftast vilar på antagandet om en objektiv sanning bland lögner, villfarelser och fantasier. I 
den magiska världsbilden där allt hänger samman är det inte lika viktigt att just agera konkret 
för en sak då man i istället kan försätta sig i trance och genom bön försöka påverka saker och 
ting. Det konkreta skiljs på intet sätt från det abstrakta eller det obevisade och otroliga istället 
för att uppfattas som förnuftsvidrigt och overkligt.121 Makten i byn låg hos hövdingen. Till sin 
hjälp hade hövdingen Nganga, en typ av medicinman, som förutom att sysselsätta sig med 
läkekonst, var något av byns ”allt i allo” och bestämde t. ex över utbildningen i byn.122 Redan 
före 1480-talet hade ett mäktigt kongorike funnits kring kustområdet, vilket dock hade 
upplevt en nedgång tack vare portugisernas slavhandel. Stammarna hade helt enkelt splittrats i 
inbördeskrig. Fortfarande på 1870-talet fanns dock spår av vasallsystem kvar i Kongoområdet 
med vissa ”härskande” stammar och andra underlydande. Dessa förekom dock inte i det norra 
kongolesiska skogsområdet kring ekvatorn. Norr om skogsområden förekom bland de 
sudanska stammarna s k sultanat som i viss mån hade berörts av den arabiska kulturen i 
norr.123 Hushållsekonomin i den traditionella Kongolesiska byarna baserades på det som 
naturen erbjöd. Kvinnorna samlade ihop ved och arbetade ute på åkern med att samla grödor 
medan männen tillverkade fiske- och jaktredskap samt andra småsysslor kring hemmet.124 
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Dessutom utövades ett kollektivt ägande i byarna, varför de individuella förtjänsterna av 
övermåttligt slit inte uppskattades på samma sätt som i Europa.125

 
1.8 Tidigare forskning 
 
Forskningen inom missionsområdet är mycket omfattande och givetvis har det ej varit möjligt 
att ta del av all litteratur som direkt eller indirekt berör vårt forskningsområde. Vi har 
följdaktligen gjort ett urval av detta stora utbud och plockat ut de verk som känns mest 
adekvata för vårt arbete. Tämligen omgående visade det sig emellertid att det var mycket svårt 
att hitta tidigare forskning som berör missionsfältet utifrån de perspektiv och frågor vi syftar 
till i denna uppsats. Intrycket av den tidigare missionsforskningen är att den ofta förbiser mer 
djupgående analyser, då den snarare tycks vara intresserad av detaljerade fakta-, person- och 
händelsebeskrivningar, ett perspektiv vilket ofta kombineras med en kartläggning av 
missionens strukturella, ekonomiska, politiska och materiella förutsättningar. Denna bild 
stöds även av andra uppsatsskivare, vilka har ambitionen att beskriva och kartlägga 
kulturmötet mellan missionärer och infödingar.126 F ö kan det nämnas att en stor del av 
litteraturen som producerats i ämnet är skriven av personer som är personligt involverade i 
missionsarbetet. Dessa personers anknytning till missionskyrkorna medför givetvis att dessa 
verk är av tämligen tendentiös natur, vilket gör att det egentligen ej går att jämföra detta 
material med de resultat vi kommer fram till i vårt arbete. Den röda tråden som går igenom 
forskningsfältet är således att det finns en mängd av slutsatser om hur missionärerna såg på de 
Afrikaner och andra icke-europeer med lokala traditioner och kulturer. De flesta sådana 
slutsatser är dock gjorda i samband med arbeten som utgår från vidare frågeställningar och 
bearbetningar, utan att tala om tidsperspektiven. Detta gör att urvalet av källmaterialet kan 
sättas ihop med ett ganska stort godtycke, beroende på vad forskaren vill visa. Metodiska 
bearbetningar eller snäva tidsavgränsningar lyser med sin frånvare. Men framförallt saknas 
det utförliga metodiskt bearbetade komparationer inom det här forskningsfältet 
 

1.8.1 Bengt Sundkler 
 
Forskaren Bengt Sundkler har skrivit en för oss intressant bok om just mission i olika 
kontexter. I boken som heter ”Missionens värld” tar han upp tre olika problemområden, 
missionens bibliska grund och missionsteologi, mission och politik samt de unga kyrkorna i 
sin sociala kontext. Utav dessa finner vi de två senare som mest adekvata för forskningsläget. 
Dessutom väljer Sundkler att dela in missionen i två olika typer av miljöer - ”i de animistiska 
stamkulturernas värld och i de asiatiska kulturreligionernas”. Detta är i alla fall vad Sundkler 
själv skriver i sitt förord.127 Detta vore efter första anblicken ett perfekt arbete på alla sätt och 
vis inför vår uppsats. 
 
Tyvärr måste vi dock även placera Sundkler i raden av forskare som själv tycks vara 
inneslutna i missionens värld. Sundkler aktar sig för att ta upp negativa aspekter på 
missionsarbetet och tycks utgå ifrån missionärernas goda vilja i sina analyser. Dessa analyser 
baseras för övrigt på enskilda ”hjältars” goda gärningar och utsagor. En uppfattning som 
växer fram för läsaren är att missionen i det långa loppet lett till befrielse och demokratisering 
för folket. Visst finns det sanning i att enskilda missionärer har ämnat hjälpa 
lokalbefolkningen mot förtryck liksom att de frihetskamper som man fört mot kolonialismen 
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på senare tid har präglats av västerländska ideologier såsom liberalism och marxism. Men nog 
har väl medaljen ändå en andra sida, en sida som sällan eller vagt tas upp av Sundkler. 
 

Missionären visste sig vara utsänd att tjäna Riket som icke är av denna världen. Men såsom 
född och uppfostrad av i England, Holland, Tyskland, Frankrike, Amerika eller Skandinavien, 
bar han med sig också de i dessa länder gängse nationella värderingarna och idealen. Oftast 
kände han sig böra företräda och befrämja >>det kristna Västerlandets>> intressen gentemot 
Österns gamla regimer.128

 
Ovanstående är en typisk hållning för Sundkler när det gäller att se kritiskt på missionärernas 
ambitioner. Sundkler nämner även att det för missionärer, speciellt tillhörande 
kolonimakterna, blev naturligt till en början att stödja den egna politiska regimen. Detta inte 
minst i övertygelsen om att västerlandets civilisation kombinerat med kristendomen var det 
bästa för infödingarna. Det tedde sig nämligen ganska naturligt för en missionär att känna sig 
hemma i ”sin koloni” och därmed också att värdera de ”hemmavarande normerna” högst.129 
Särskilt mycket mer penetrerar inte Sundkler den sidan av missionen. Sundkler hävdar att 
mission och kolonialism inte var identiska. Missionärernas sociala ansvar blev i och med 
deras privilegierade position ofta större än lojaliteten mot landsmännens regim. Sundkler 
nämner bl a munken C. F. Andrews som stödde Gandhi, och Frank Weston - biskopen av 
Zanzibar - som skrev boken Englands svarta slavar.130

 
Sundkler delar in missionärernas omvärld i två olika kulturkretsar: den västerländska 
civilisationen och den inhemska befolkningens totalitet. Med totalitet menas här hela 
livsstilen som är mer eller mindre omvävd i religion, social ordning, rättspraxis och andra 
lokalt och kulturellt präglade fenomen i den inföddes verklighet. Den outtalade frågan lyder: 
”Hur skulle den annorlunda totaliteten bemötas?”131 Stammens kultur kan ses som en sluten 
värld som erbjöd infödingen stöd och skydd samt enhet och styrka. Detta blev ju naturligtvis 
ett problem för missionskyrkan som ville föra in främmande element i en sluten kultur. Detta 
handlade ofta framförallt om rättsordningen. När det gällde animisktiska stamreligioner kunde 
i första hand två motsatta huvudlinjer skådas i den teologiska och praktiska lösningen av 
kulturkrocken. Den ena gick ut på att försöka fördöma stammens naturliga ordning, som 
något hedniskt, vilket ofta ledde till motsättningar.132 Det andra gick däremot ut på att utnyttja 
den givna situationen på bästa möjliga sätt, dvs kristna stammen genom att under skicklig 
ledning utnyttja bl a seder och institutioner som verkligen motsvarade sociala behov, genom 
att inrama dem i en ny kristen gemenskap. Man bytte alltså ut små detaljer till kristna 
motsvarigheter. Lupanträdet som restes byttes ut mot ett kors, till exempel. En del missionärer 
och teologer kunde faktiskt gå så pass långt som att höja upp stammens ursprungliga 
gemenskapsformer som Skaparens vilja, och försöka skydda dessa mot all möjlig västerländsk 
inflytande. Bruno Gutmann är den profil som Sundkler förknippar med denna tanke under 
1900-talets första hälft. Överhuvud tycks det som den mer vidsynta hållningen gentemot 
infödingarnas livsstil är en senare produkt som dessutom i slutända tycks vara i sista hand 
beroende av de individuella missionärernas inställning och strategier.133 Oavsett hållning 
gentemot totaliteten tycks det dock finnas en del element som av alla kyrkorna liksom av de 
flesta missionärerna sågs som hedniska. Ett sådant element utgjorde de animistiska folkens 
stil och rytm, speciellt såsom den kom fram i dans och musik. Dessa element sågs som 
obscena och hedniska.134
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De problem som de västerländska kristna kyrkorna råkade på i mötet med muslimska kulturer 
var av annorlunda karaktär eftersom teologin har en annorlunda roll i islam jämfört med de 
animistiska religionerna som i första hand orienterar sig utifrån ortopraxin. Islam som 
dessutom är en religion som kommit till som sådan under inflytande av kristendomen har 
redan en viss bestämd uppfattning om kristendomens teologi. T ex har Jesus redan bestämda 
karaktärsdrag i Koranen som inte alltid går ihop med de kristna tankarna. Sundkler skriver att 
det finns tre viktiga moment i Islam som ska leda till Guds vilja och frid i världen. Dessa är 
följande: kampen mot shirk (dvs oordningen), Hävdandet av Islam(dvs den rätta ordningen) 
och slutligen ummah (gemenskapen). Problemet för den kristna missionen tycks här enligt 
Sundkler vara att ett upphöjande av Jesus till Guds son uppfattades av muslimerna som 
avgudadyrkan, vilket blev lika med shirk. Sundkler menar även att de islamska konvertiterna 
sällan togs hjärtligt emot, speciellt av de koptiska kyrkorna, utan betraktades snarare som 
främlingar. Detta handlar om 1900-talets första hälft.135 Dessutom fanns det en uppfattning 
om att kopterna gärna vidarebefordrade islamska konvertiter till anglikanska kyrkor för att 
inte dra på sig förargelse.136 I stort beskriver Sundkler Islammissionen som ett bakslag och 
muslimerna sågs av många missionärer snarare som ett konkurrerande hot än en fruktbar 
jordmån där man skulle kunna så ett frö av det evangeliska budskapet. Islams segrar över 
kristen mission i Afrika kunde beskrivas som ytliga, men insikten om dess orubblighet när 
den ändå fått fotfäste var klar enligt Sundkler.137 Om orsaken till detta skriver Sundkler: 
Kristendomens verkliga problem i Västafrika är dess sociala misslyckande, i den meningen att kyrkan ej alltid 
förmått bilda sådana gemenskapsformer som afrikanen känner igen som sina egna, och problemet är ej enbart 
afrikanskt.138

 
Detta tyder på att de kristna kyrkorna trots vissa försök till närmande av de afrikanska 
stammarnas totalitet, som ovan beskrivs139, inte på när hade lika mycket förståelse eller gav 
lika stort utrymme för den annorlunda totaliteten, som den muslimska missionen. Dock bör 
det i sammanhanget nämnas att det ändå gjordes några fåtaliga försök från de kristna att 
närma sig den muslimska traditionen.140 En annan för oss intressant uppgift som Sundkler tar 
upp, är just den svenska evangeliska missionens villkor i Eritrea och belgiska Kongo. Dessa 
områden var nämligen kontrollerade av icke-svenska kolonimakter som gav den katolska 
kyrkans mission en privilegierad ställning. EFS blev t o m utvisad från Eritrea år 1936. I det 
belgiska Kongo hade 50 katolska missioner erhållit sammanlagt 120 000 hektar land för sin 
verksamhet, under tiden fram till andra världskriget. Motsvarande landområden för 31 
evangeliska missioner under samma period räckte sig bara till 5000 hektar.141 Hur denna 
särbehandling har påverkat de svenska missionärernas sympatier för infödingarna och 
attityder gentemot imperialismens upprätthållare kan utgöra en intressant aspekt. 
 

1.8.2 Sigbert Axelson 
 
Sigbert Axelson har skrivit boken ”Kulturkonfrontation i nedre Kongo” med syfte att skildra 
mötet mellan europér och kongoleser mellan åren 1482 och 1908.142 Axelson har delat in 
perioden i 4 olika epoker varav 1877-1908 är den sista. Avgränsningen är bestämd utifrån det 
stora järnvägsbygget som skedde i Nedre Kongo under den tiden, och är naturligtvis inte helt 
identisk med avgränsningen i vår uppsats. Dock visar Axelsons arbete vissa intressanta 
                                                           
135 Ibid. s 158f. 
136 Ibid. s 162. 
137 Ibid. s 164ff. 
138 Ibid. s 168. 
139 Ibid. s 141f. 
140 Ibid. s 163. 
141 Ibid. s 94f. 
142 Axelson, s 7f. 

 30



 

exempel och tendenser hos missionärerna när det gäller synen på kongoleserna. Axelson 
skriver att missionärerna gärna ville beskriva kongoleserna som jämlikar utifrån den kristna 
teologin.143 Enligt Axelson var det uttalade syftet för Kongomissionen att plantera ett frö av 
kristendom i Afrika vilket så småningom skulle tas över av afrikanerna själva. Axelson 
hänvisar till en kungörelse i tidningen ”Missionsförbundet” om den s k tre-själv-iden som 
syftade till att skapa en självstyrande, självunderhållande och självutberedande församling.144 
De för detta mål tillägnade redskap som Axelson presenterar, är Bibeln som översattes och 
delades ut till folket samt utbildandet av inhemska evangelister och lärare.145 Axelson påpekar 
att trots att missionärerna officiellt tog avstånd ifrån europeiseringen av kongoleserna, kunde 
dessa inte acceptera den traditionella kongolesiska kulturen särskilt väl. Missionärerna 
betraktade kongolesernas klädsel som naket.146 Orderna kom strikt uppifrån då man i 
Missionsförbundets styrelse enligt Axelson resonerade att det var säkrast att förbjuda gamla 
seder och vanor, då det befarades att dessa skulle kunna leda tillbaka kongoleserna till 
”hedendom”. Dessutom hänvisades det till bibliska texter. Framförallt polygami förbjöds av 
bibliska orsaker men även palmvinsdrickande och traditionsenliga prydnader kom således att 
förbjudas av Missionsförbundets medlemmar 1907.147 Axelson nämner att förhållandet mellan 
missionärer och kongoleser var av patriarkalistisk karaktär. Missionären var något av en herre 
eller fadersgestalt gentemot kongolesen som agerade ett barns eller en tjänares roll och som 
dessutom tycktes finna sig i den rollen.148 Axelson skriver att den unga kongolesiska s k 
”boyen” fick agera dräng åt missionären genom att bädda, laga mat, hämta vatten, tvätta, 
stryka, bära sin herres kappsäck, slå upp tält mm. Men Axelson påpekar att den patriarkala 
relationen var baserad på vänskap, inte hot. Ändå fick ordet ”boy” snabbt en negativ klang 
bland kongoleser och ogillades av kongoleserna.149 En intressant aspekt som Axelson nämner 
är missionärernas ovilja att ta till vapen för att bestraffa kongoleser, även om en och annan 
kunde prygla sina undersåtar med en käpp. Dock tar Axelson upp det faktum att man på 
missionärshåll kunde ge medhåll till att myndigheterna ibland måste ta till vapen för att hålla 
ordningen.150

 
Sammantaget behandlas missionärernas syn på Kongoleserna ganska flyktigt av Axelson som 
har använt sig av väldigt vitt källmaterial till sin forskning. Axelson har använt sig av allt 
möjligt som han bara har fått tag i, från missionärsbrev, dagböcker och fotografier till böcker 
och andra forskares utsagor.151 Metoden presenteras tyvärr inte här men boken är en svensk, 
lättläst version av avhandlingen Culture confrontation in Lower Kongo. Helt klart verkar det 
dock vara att Axelson har använt sig av en hermeneutisk metod, och detta troligtvis på ett 
ganska allmänt och knappast utpräglat metodiskt sätt, då han presenterar ett så spritt urval av 
källor att de knappast går att bearbeta konsekvent. Det handlar återigen om ett verk som till 
utformningen närmar sig en syntes. 
 

1.8.3 Ulrica Larzon 
 
Ulrica Larzon har skrivit en C-uppsats i historia på Uppsala universitet som heter Kongolesen 
och Missionsförbundet. Om problemformuleringen skriver Larzon att hon är ute efter att hitta 
skillnader mellan 1930-talets och 1980-talets Kongo-missionärers syn på Kongoleserna. Som 
                                                           
143 Ibid. s 160. 
144 Ibid. s 161. 
145 Ibid. s. 162ff. 
146 Ibid. s 165ff. 
147 Ibid. s. 167ff. 
148 Ibid. s 138. 
149 Ibid. s 135f. 
150 Ibid. s 143ff. 
151 Ibid. s 20ff. 

 31



 

underfrågor undrar hon huruvida man idag låter de svarta bygga en egen kyrka eller om man 
bedriver en förlängd kolonialpolitik. Dessutom har hon en värderande dimension i 
frågeställningen då hon undrar om missionären ”var god” genom att göra en, vad hon kallar 
för ”kulturgärning” i Kongo på 1930-talet, eller om missionen endast var ett gissel för de 
infödda folken genom att den tvingade på dessa den egna europeiska kulturen.152 Detta har 
hon försökt ta reda på genom att studera tidskriften Missionsförbundet genom hela 1930-talet 
från pärm till pärm respektive Svensk Veckotidning som det senare kom att kallas genom hela 
1980-talet.153 Den sistnämnde har författaren dock inte studerat från pärm till pärm, då hon 
anser att innehållsförteckningen i den är så pass pålitlig att hon kunnat gå efter den. Till detta 
var breven och rapporteringarna under 1980-talet var avsevärt färre än de personliga breven 
som skickades till Missionsförbundet under 1930-talet.154 Det är olyckligt att författaren inte 
presenterar källorna utförligare. T. ex. undrar man som läsare hur många brev det handlade 
om och vilken omfattning det var på dessa. Att hon skriver att det var tätare mellan breven på 
1930-talet än på 1980-talet väger lite lätt med tanke på att hon bl. a. nämner att under en 
fyraårsperiod endast ett missionärsbrev presenterades under 1980-talet i SVt.155 Hur många är 
då dessa ”fler brev” som man kunde läsa i ”Missionsförbundet” under 1930-talet? 20st 50 st? 
Tyvärr tidsperspektivet i Larzons studie ej i fas med vår undersökningsperiod, vilket gör att 
man måste akta sig för att lägga Larzons slutsatser till grund för vårt arbete. Missionärernas 
rasistiska tänkande på 30-talet måste starkare kopplas till den rasbiologi som genomsyrade de 
flesta skikten i det europeiska samhället vid den aktuella tidpunkten. Situationen kan gott 
förväntas ha varit annorlunda under 1900-talets två första decennier. 
 
Vilka svar kommer författaren då fram till? Larzon tar aldrig riktigt ställning om missionen 
hade en positiv eller negativ effekt på det kongolesiska samhället. Hon har viss kluvenhet i 
frågan. Den västerländska kulturen och utbildningen har verkat för demokratiska europeiska 
ideologier, där frihet, jämlikhet och broderskap står i centrum. Missionen har även gett 
infödingarna större makt och möjlighet att påverka sin situation.156 Beträffande de övriga 
frågorna kommer författaren fram till att man visst låter de svarta föra befälet över sin egen 
kyrka idag till skillnad till 1930-talet då missionärerna hade en klar ovilja att lämna ansvar till 
de infödda.157 Larzon skriver vidare att mycket litet av 1930-talets anda finns kvar i 1980-
talets SVt. Dock kan empiriska brister så som den annorlunda rapporteringen vara en 
förklaring till detta. Dessutom menar hon att missionärernas under den senare 
undersökningsperioden hade ett större medvetande om lämpligheten i att göra rasistiska 
uttalanden mot kongoleserna.158 På 1980-talet betraktades inte de svarthyade människorna i 
Kongo som löjliga ansvarslösa barn. Larzon skriver som exempel att även svarta människor 
kunde på1980-talet bli respekterade pastorer, i motsats till 1930-talet då de högsta 
befattningarna för de svarta kongoleserna var bylärare eller evangelist och strikt underordnad 
de vita missionärerna.159 Inte heller betraktas den inhemska kulturen som något ont och 
mindervärdigt såsom på 1930-talet. Dessutom förekom på 1980-talet giftermål över 
rasgränserna, vilket knappast var tänkbart i 1930-talets Missionsförbund.160 Däremot fanns det 
enligt Larzon fortfarande på 1980-talet kvar en viss rassegregation. De vita missionärerna 
kritiserades från afrikanskt håll för att hålla sig för sig själva och undvika svarta afrikaners 
sällskap.161 En för speciellt vår uppsats intressant upptäckt som Larzon vid sidan presenterar 
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är det faktum att missionärerna under 1930-talet tycks ha haft olika syn olika icke-europeiska 
människor. Larzon skriver t. ex. att kineser presenterades med mycket större respekt och som 
individer i ”Missiosförbundet”. Kongoleserna presenterades i grupp och ofta utan namn.162

 

1.8.4 Gustav Arén – EFS mission i Eritrea 
 
Beträffande EFS verksamhet i Eritrea har vi huvudsakligen begagnat oss av Gustav Aréns 
doktorsavhandling, Evangelical pioneers in Ethiopia, vilken måste betraktas som ett 
standardverk i detta sammanhang. Denna avhandling är ett omfattande och ambitiöst verk 
som syftar till att beskriva utvecklingen från de första famlande missionärsinsatserna till 
utvecklandet av en inhemsk fristående luthersk kyrka. Huvudspåret i Aréns avhandling är 
även att belysa och förklara denna utveckling från ett inhemskt, d v s afrikanskt, etiopiskt 
perspektiv.163 Indirekt och lite i förbigående behandlas kulturmötet mellan missionärerna och 
etioperna, samt de attityder och uppfattningar missionärerna hade angående befintligt 
traditionellt (islam, ortodox kristendom och animistiska trosföreställningar) religiöst liv. Dock 
är studien ej genomförd på ett sådant sätt att den ger en komplett och tillförlitlig bild över hur 
EFS missionärer bemötte den existerande religiösa och sociala kultur och de afrikanerna som 
levde i denna kontext. 
 
Rörande de interna relationerna inom EFS mellan svenskarna och de omvända eritrianerna ger 
Arén en rad exempel som indikerar den gränsöverskridande och försonande inverkan en 
samling kring evangeliet hade. Missionärerna och de omvända afrikanerna tycks samverka på 
en förvånansvärt jämlik nivå, där kvinnor och män, svarta och vita kunde umgås på ett 
naturligt och avslappnat sätt. Den kristna kommuniteten delade livets nödtorft och de vita 
missionärerna hade inga speciella privilegier som de färgade missionärerna ej hade.164 Arén 
menar vidare att EFS verksamhet förändrade den traditionella synen på maktförhållandet 
mellan män och kvinnor. I denna process hade missionens bildningsverksamhet en stor 
betydelse i jämlikhetskampen mellan könen.165 Då befintligt utbildningssystem undantagslöst 
uteslöt kvinnor blev EFS verksamhet en pionjärinsats på området. Den blev ett viktigt redskap 
i kampen för den kvinnliga emicipationen i landet.166 Arén påtalar den kristna kommunitetens 
jämlikhetsideal, ideal som utmynnade i en genuin känsla av kamratskap och samhörighet, 
vilken suddade ut den yttre olikheten mellan medlemmarna.167 Något som även stöder 
uppfattningen att färgade missionärerna betraktades som jämlika sina vita kolleger är det 
faktum att eritrianer fick ledande poster inom rörelsen.168 I organiserandet av den inhemska 
kyrkan kom även de demokratiska idealen i förgrunden. Här byggde man upp en evangelisk 
kyrkostruktur som vilade på fasta demokratiska grundvalar.169

 
Av ovanstående exempel kan man lätt måla upp en idyllisk bild över hur afrikaner och 
svenskar med Guds heliga välsignelse kunde leva ett oproblematiskt och jämställt liv 
tillsammans. Vid en lite närmare betraktelse kan man emellertid i Aréns avhandling skymta 
mindre angenäma fragment, fragment som gör att vi bör komplettera ovanstående bild över 
församlingsmedlemmarnas interna relationer. När EFS medarbetaren Regina Johansson 1899 
bestämde sig för att gifta sig med en församlingsmedlem av eritrianskt ursprung väckte det 
starka känslor bland de inblandade. De italienska myndigheterna menade att ett sådant 
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äktenskap skulle smutskasta hela den ”europeiska rasen”, vilket gjorde att de vände sig till 
EFS styrelse med ett krav att de snarast skulle vidtaga åtgärder för att avstyra giftemålet. Här 
är det svårt att bedöma hur stor betydelse de italienska myndigheternas invändningar hade i 
ärendets utgång, dock kan vi konstatera att EFS styrelses utlåtande att det av ”praktiska skäl” 
ej var lämpligt för de båda församlingsmedlemmarna att ingå det heliga ståndet med varandra. 
För att man i framtiden skulle undvika liknande fall följde styrelsen upp sin avrådan till 
blandäktenskapet med några förebyggande åtgärder. Ex upphörde man att sända eritrianer till 
missionsinstitutet i Sverige, en åtgärd som skulle resultera att eritrianerna i framtiden ej skulle 
behöva skiljas från sina landsmän och därmed frästas att inleda några intimare förbindelser 
med sina svenska kollegor.170 Beslutet att neka eritrianer rätten till utbildning i Europa kan 
även det tolkas som om de ursprungliga kristna jämlikhetsidealen mellan raserna i EFS vid en 
närmare betraktelser inte var så självklara som man först kanske kan tro. Syfet med denna 
åtgärd, vilken beslutades av den protestantiska missionskonferansen 1888, var att motverka de 
återanpassningsproblem man kunde skönja hos afrikaner som vistas en tid i Europa.171 Ett tillkännagivande 
vilket för oss låter som ett rent svepskäl för att dölja de krassa rasistiska och maktpolitiska 
åsikter som låg bakom beslutet. 
 
Då det gäller missionärernas attityder till den ickekristna befolkningen i Eritrea präglas den av 
en tämligen stor misstänksamhet och skepsis. Tydligast kommer detta till uttryck då det gäller 
missionärernas uttalanden om den muslimska befolkningen. Muslimerna förknippas med en 
rad negativt värdeladdade ord. De anses både vara våldsamma och fundamentalistiska. Denna 
påstådda fundamentalism tenderade enligt missionärerna att i många fall övergå till en ren 
religiös fanatism. Muslimerna anklagas även för att förrätta rena ”terrorhandlingar”, 
”terrorhandlingar” vilka har ingredienser av både, våld, förstörelse, mord och kidnappning.172 
Vidare sammankopplas muslimerna med den tydligen ganska omfattande slavhandeln i 
regionen. Här får man intrycket att i praktiken alla muslimska härskare sysslar med denna 
smutsiga handel och att den dessutom stöds av flertalet av det muslimska folket. Denna bild 
av muslimernas koppling till slavhandeln är förmodligen mycket förenklad och visst måste 
det finnas exempel på muslimer och muslimska härskare som tar avstånd för denna 
människohandel. Detta kommer dock ej fram i Aréns studie.173 Även muslimernas kvinnosyn 
kritiserades från EFS sida. Muslimerna levde i ett strikt patrialkaliskt samhälle, där kvinnorna 
ansågs vara synnerligen kuvade. Exempelvis beskrevs muslimska män i drag som närmast 
liknar en auktoritär envåldshärskare, vilken betraktar sin kvinna som en slags egendom, en 
egendom vilken han kan göra vad han vill med.174

 
Det är emellertid avsevärt svårare att få någon klarare uppfattning beträffande missionärernas 
syn på den befintliga ortodoxa kristendomen i landet och de naturfolksreligioner som 
existerade i regionen. En tendens är dock att missionärerna ej primärt kritiserar den ortodoxa 
religionen eller de animinisktiska tron i sig själv, utan att de mera fokuserar sin bedömning av 
dessa traditioner kring ett slags civilisationskodex. Konkret innebär detta att missionärerna 
stolt berättar hur de infört västerländska element i de traditionella samhällena. De forna 
gräshyddorna har ersatts med ”riktiga” hus av sten och tegel, man har utvecklat det 
traditionella hantverket till en slags ”hantverksindustri”, gjort förbättringar på 
kommunikationsområdet e t c.175
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1.9.5 Gustav Sjöblom – Svenska Kyrkans mission i Zululand 1876-1890 
 
I Gustav Sjöbloms uppsats Svenska Kyrkan utvidge Japhet behandlas på ett ganska ingående 
och mycket intressant sätt kulturmötet mellan Svenska Kyrkans missionärer och Zulufolket. 
Här beskriver författaren hur en s k missionärsdiskurs uppstår ur samtalet kring de 
vardagsfrågor som mötet mellan de två olika världarna genererade.176 Denna uppsats är så 
pass intressant och närliggande vårt forskningsfält att vi finner det motiverat att lite närmare 
redogöra över de resultat uppsatsen utmynnade i. Av de resultat som kom fram i 
undersökningen, kunde Sjöblom konstatera att missionärerna representerade en slags 
världsbild som bestod av både en framstegsvänlig naturvetenskaplig influerad 
modernitetstanke, kombinerad med en patrialkalisk konservatism. Detta låter vid en första 
betraktelse som en motsägelse men Sjöberg menar att missionärerna som kom från en 
västerländsk upplysningstradition, präglad av naturvetenskapens landvinningar, integrerade 
denna positivistiska modernitetstänkande med en nationalistiskt patrialkalisk attityd, vilken 
ansåg att den västerländska civilisationen och det kristna budskapet stod på en högre nivå än 
icke-kristna och icke-europeiska kulturer.177 Fadersmetaforen var således ett vanligt 
förekommande inslag i missionärernas bedömningen av dess roll i Afrikas 
kristnandeprocess.178

 
Av de beståndsdelar i Zulufolkets kultur som särskilt kom i missionärernas blickfång var, 
polygamin, syndbegreppet, synen på arbete, kläder, musik och boendet. Att mångifte hade en 
stark förankring i Zulukulturen var för missionärerna ett sorgligt men tydligt faktum. 
Missionärerna tog strängt avstånd från polygamin, vilken man hävdade var ett slags 
människorov. Missionärerna ansåg nämligen att om det föddes lika många kvinnor som män 
måste även månggifte innebära en ”stöld” av tänkbara äktenskapspartner från de andra 
männen.179 Att ge ”hedningarna” vetskap om deras arvssynd var också en central uppgift för 
missionärerna. Dock visade sig detta syndbegrepp vara ett mycket främmande inslag i 
afrikanskt tänkande och att afrikanerna själva påstod att de var fria från synd betraktades som 
ett svårt dilemma för missionärerna. För missionärernas del kom syndbegreppet fungera som 
ett ideologiskt verktyg för att legitimera och förklara Zulufolkets vedermödor och 
underordning gentemot sina ”vita herrar”. Syndbegreppet blir f ö en stomme i det 
patrialkaliska systemet, där de underordnade afrikanerna (som ofta benämns som en lydig 
dotter, god maka, e t c) skall bekänna sina felsteg för en förlåtande överhet.180 För 
missionärerna var även synen på arbetet en viktig aspekt då man bedömde vad som var ett 
hedervärt liv eller inte. Här blev det bokstavligen en kulturkrock mellan missionärernas 
lutherska syn och den inhemska synen på arbete. Sjöblom visar att det differentierande 
synsättet på arbete bottnade i att aktörerna hade sitt ursprung i skilda ekonomiska, materiella 
och sociala kontexter. Missionärerna definierade det goda livet utifrån ett kapitalistiskt synsätt 
på arbete, där materiell ackumulation var grundpelaren i systemet medan det väsentliga för 
afrikanen i dess ruala-feodalistiska kontext, var att behålla kontrollen över andras produktion 
och reproduktion.181 De afrikanska männens ovilja till förvärvsarbete, enligt västerländsk 
modell, ansågs av missionärerna vara en grundorsak till dess andliga och materiella torftiga 
tillvaro. Frånvaron av arbetsvilja förklaras av infödingarnas brist på god kristen arbetsmoral, 
vilket konkret uttrycktes i måttlöst supande, apati och lättja.182
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Slutligen kan det vara intressant att kort beröra hur missionärerna förhöll sig till rent 
världsliga aspekter så som kläder, bostäder och musik. Då det gäller kläder och bostäder ger 
Sjöbloms studie vid handen att det var omöjligt för missionärernas att upprätthålla någon 
tydlig distinktion mellan teologiska/religiösa aspekter och kulturella/materiella aspekter. 
Bostadsskick och klädselbruk kan ju tyckas vara rent profana angelägenheter och därmed 
ointressanta för missionärernas strävanden att kristna befolkningen, men av att döma av 
missionärernas utläggningar i dessa frågor är det tydligt att dessa hade de en helt annan syn på 
frågan. Generellt sätt benämns afrikanerna som nakna. Denna påstådda nakenhet är dock av 
missionärerna en tolkad eller konstruerad nakenhet. I o m att det inhemska sättet att klä sig 
med höftskynke, hos missionärerna ej ansågs uppfylla dess kriterier för anständiga kläder, 
negligerades med ett drag hela det inhemska klädselbruket, vilket följaktligen även medförde 
att alla afrikaner kom att betraktas som nakna.183 Trots att kristendomen ej har några 
föreskrifter om hur boendet skall organiseras och rent fysiskt gestalta sig hade missionärerna 
åtskilliga synpunkter på afrikanernas bostadsförhållanden. Afrikanernas hyddor ansågs som 
ovärdiga för missionärerna att bo i. Detta gjorde att de samma byggde stenhus efter europeiskt 
mönster, vilka betraktades som mer funktionsdugliga än sina afrikanska motsvarigheter. 
Uppförandet av byggnationer efter västerländsk modell ingick f ö i missionens 
”civilisationsprocess”, vilken skulle lyfta upp afrikanernas outvecklade tekniska och 
materiella vardag till en högre nivå.184 Då det gäller mötet med den inhemska musikaliska 
traditionen visade missionärerna en nästan total brist på ödmjukhet och förståelse. Här körde 
den lutherska musiktraditionen över traditionella musiktraditioner, vilka bedömdes som 
synnerligen ociviliserade och anstötande. Bl a benämndes afrikanernas sång i föga 
uppmuntrande ordalag, s s oljud, väsen, skrän, vidare betecknades danserna som krampaktiga 
och ovärdiga.185

 

                                                           
183 Ibid, s 23. 
184 Ibid, s 20. 
185 Ibid, s 28. 
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2. Avhandling 
 
2.1 Missionärer inom Missionsförbundet 
 

2.1.1 Missionärernas syn på kongolesiska animister som individer 
 
Missionärernas syn på kongolesernas andlighet 
När det gäller missionärernas syn på kongolesernas andlighet är uttalandena väldigt 
homogena och tydliga. De animistiska kongolesernas religiösa liv uppfattades av 
missionärerna knappast som något andligt. Snarare menade de att animisterna helt och hållet 
saknade en andlig dimension i tillvaron. I första hand lyftes en tillvaro i ”okunnighetens 
mörker” som förklaring.186 Andra gånger betraktades deras religiösa utövningar och 
föreställningar som trolldom och vidskepelse.187 C.J Lindström skriver om kongoleserna: Till 
de mörkare sidorna få vi räkna deras tröghet både i andligt och lekamligt hänseende.188 Vissa uttalanden, 
som den ovan citerade, kan verka som om missionärerna menade att den ansedda ”trögheten i 
andligheten” ligger i generna. Dock tyder de allra flesta uttalanden på att missionärerna inte 
alls ansåg att ”bristande andlighet” var genetiskt behäftat. De flesta citaten om brister i 
andlighet är snarare förankrade i en negativ attityd till animismen. Framförallt oroades 
missionärerna av det inflytande som de unga gossarna ”drabbades av” i sina hembyar när 
dessa inte var i skolan. Man menade att dessa skulle härdas vid åsynen av allt det onda som 
utövas i byarna. Josef Ekstam skriver i ett brev från Kingoyi: 
 

Men det blir dock helt annat, då skolan slutar och ferierna vidtaga, ty de äro då mera utsatta 
för det onda inflytandet från släktingar och anförvanter, på samma gång som de saknar den 
andliga kraft, de erhålla vid morgonbönerna, bibellektionerna och sången i skolan.189

 
De flesta beskrivningarna om kongolesers torftiga andlighet är alltså bundna till animismen. 
Endast en omvändelse till kristendomen kunde kongolesernas andliga liv få en renässans. 
Detta betraktelsesätt kan man bl. a. spåra i följande citat av Anette och P.A. Westlinds: 
 

Den himmelska förnyelsens skurar skola även falla och bereda den andliga månen för 
evangelii säde, som nu börjat sås. Ehuru den andliga åkern är härjad och förbränd av 
lustarnas och vantrons eld, skall dock nådens sol, frälsningens skurar och evangelii säd göra 
den grönskande och fruktbärande, ty >>öknen och det torra landet skola glädja sig, och 
hedmarken skall fröjda sig och blomstra som en ros>>.190

 
Josefina Nilsson skriver ett högst intressant brev från Kibunzi, där hon jämför nya och gamla 
missionsbyar samt de människor som lever i dem. De personer som bor i de nya 
missionsbyarna, d v s i byar som endast en kortare tid har varit i kontakt med missionen, 
beskrivs som ointresserade av andliga ting och opålitliga. Personerna i de gamla 
missionsbyarna beskrivs däremot utifrån sina positiva egenskaper. Nilsson framhåller att 
dessa personer gärna pratar om Jesus och Gud, vilket i det här fallet tycks vara måttstocken på 
en människas andlighet. Liknande distinktion gör Josefina Nilsson beträffande inföddas moral 
i samband med den andliga utvecklingen.191

 

                                                           
186 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 185 F.A.G. 
187 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 219, F.A.G. 
188 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 309, F.A.G. 
189 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 20, F.A.G. 
190 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 377, F.A.G. 
191 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 343ff, F.A.G. 
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Missionärernas syn på kongolesernas moral 
Missionärernas kritik av de påstådda bristerna i kongolesernas andlighet förknippas ständigt 
med anmärkningar på de animistiska infödingarnas moraliska liv. Överhuvud sågs 
animisterna knappast som några moraliska varelser. Närhelst det skrivs om animister eller 
animism överhuvudtaget, talade missionärerna om hedningar, hedendom och synd, och inte 
sällan utifrån ett moraliskt perspektiv. Till exempel beskriver S.A. Floden animisterna som 
hedningar och avfällingar fjärran från Gud.192 I flera andra brev beskrivs animisterna som direkt 
onda. Så skriver t ex Maria Wennerström från Kingenge: Även i Kongo har Herren räddat många 
själar ur de ondas våld.193

 
Även den kulturella traditionen i Kongo som skilde sig från den västerländska borgerliga 
kulturen, såsom dans och palmvinsdrickande, betraktades som synd. S.A. Floden skriver i sin 
årsberättelse att 97 personer har blivit uteslutna 1910 från församlingen i Kibunzi då dessa 
ägna sig åt ovan beskrivna företeelser.194 I ett annat brev från Mukimbungu förfasas August 
Jansson över en ovanligt duktig infödd evangelist som fallit för månggifte.195 Ovanstående 
beskrivning om de inföddas gamla sedvanor är inte några undantag utan en återkommande 
regel i det empiriska materialet. 
 
Det var mycket vanligt att beskriva de animistiska kongoleserna som framförallt svaga och 
överhuvudtaget oförmögna till ett eget ansvarstagande för sin morals utveckling. K. E. Laman 
skriver i sin årsberättelse: Så småningom började Guds Ande få tränga in mer och mer i de svagas och 
vacklandes hjärtan.196 Den enda möjligheten till moralisk resning förklaras med omvändelse till 
kristendom. Från Kingoyi skriver Anna och Josef Ekstam m.fl.: Bedjen för dessa svaga telningar att 
de må växa sig starka i anden.197 Man pratar om både unga och vuxna animister i termer som om 
dessa vore små vilseledda barn. Carl Palmqvist skriver å kongokonferensens vägnar i något 
schablonartad stil: 
 

Månget Hams barn har under denna tid blivit befriat från okunnighetens tyngande börda, fått 
kunskap om, att det finnes en Gud, som älskar t o m den djupast sjunkne, tagit sin tillflykt till 
honom och därför närmat sig >>dödsskuggans dal>> med samma känsla som då barnet 
närmar sig fadershuset.198

 
S.A. Floden skriver från Kibunzi och påvisar ännu tydligare den rådande synen på orsaken till 
kongolesernas benägenhet till just synder som palmvinsdrickande och dans: Vi må komma ihåg, 
att de äro barn, som lätt ryckas med strömmen. Jag är viss på, att många av dem skola komma tillbaka, ja, att en 
del tillhöra Herren, men på grund av feghet och slavisk fruktan draga de sig för att framträda såsom kristna.199

 
Ovanstående är alltså ett citat som handlar om vuxna kongoleser. Dessa är några tydliga 
exempel där kristendomen likställs med en högre moralisk medvetenhet och ses som den enda 
möjligheten för den infödda animisten att lyfta sig till en högre moraliskt insikt. I ett brev från 
Carl Palmkvist framgår det mycket tydligt vad det moraliska idealet är, han skriver: Välsigne 
Gud vår lilla plantering så att vi ur densamma måtte få gudfruktiga, nitiska och målmedvetna män,...200

 
Även när missionärerna uttalar sig om animisternas konkreta moraliska handlingar som är 
lösgjorda från den animistiska kulturella kontexten, tas mestadels negativa fall upp. 

                                                           
192 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 185, F.A.G. 
193 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 219, F.A.G. 
194 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 211, F.A.G. 
195 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 248, F.A.G. 
196 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 210, F.A.G. 
197 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 73, F.A.G. 
198 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 116, F.A.G. 
199 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 211, F.A.G. 
200 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 343, F.A.G. 
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Missionärerna räds inte heller för att dra alla animister över en kam. I två av breven hittar man 
påståenden om kongolesernas opålitlighet. Det ena är Josefina Nilssons brev från Kibunzi, 
som tidigare togs upp, där hon jämför nya och gamla missionsbyar och utgår från animismen 
som orsak till opålitligheten.201 C. J. Lindström fortsätter på samma linje. I ett brev från 
Madzia anses de svarta som benägna till att bedraga och ljuga sig fram.202 Även om de negativa 
beskrivningarna om kongolesernas konkreta moraliska handlingar är fåtaliga, märks en tydlig 
distintkion i hur man uppfattar dessa handlingar hos den animistiska kongolesen och den 
kristna. Inte en enda gång nämns det att en animistisk människa skulle ha uträttat något 
moraliskt försvarsbart i de närmare 50 breven som utgör det empiriska materialet. Så fort 
någon missionär beskriver en kongoles utifrån positiva egenskaper lyfts det tydligt upp att 
detta handlar om personer som omvänt sig till kristendomen. Selma Lundgren skriver, i ett 
icke daterat brev från Nganda, om ett barmhärtigt par som tagit an en kongolesisk föräldralös 
pojke och betonar följande: Både mannen och kvinnan tillhöra församlingen, och det är glädjande att se, 
huru Kristi kärlek börjat intaga deras hjärta så att de kunna öva barmhärtighet.203 Även om berättelsen här 
troligtvis är helt sann, förvanskas verkligheten genom att egenskapen barmhärtighet likställs 
med kristendomen och blir på så sätt även en motsats till animism. Det indirekta budskapet 
blir således att den animistiska kongolesen inte kan utöva barmhärtighet utan att först 
omvända sig till kristendom. 
 
Missionärernas syn på kongoleserna såsom arbetare 
Det som verkligen tycks sticka missionärerna i ögonen var de infödda kongolesernas 
förhållande till arbete. I missionärernas ögon handlade det i första hand om en dålig 
arbetsmoral. Lika vanligt som det var att koppla ihop animism med mörker, hedendom och 
synd, lika frekvent beskrevs kongoleserna som lata med låg arbetsmoral. C.W. Grahn skriver 
från Musana om sin irrtation över, huru de ligga och draga sig och knappast gitta att svara, då man 
tilltalar dem.204 Även arbetsmoralen ansågs av missionärerna vara relaterad till religionen och 
skulle naturligtvis höjas till det bättre i och med kristendomens intåg. L. O. Severin skriver 
om detta i ett brev från Matadi, där han jämför animistiska byar med missionsbyar: 
 

Då jag däremot kom in i en by, där det fanns en kristen lärare och skola, såg jag 
ögonblickligen ett annat tillstånd. Barnen kommo och hälsade glatt, kvinnorna likaså. Männen 
voro intresserade och frågade om allt möjligt. De vill bära bördor eller komma till Londe att 
arbeta åt oss. De buro fram vatten och ved, i fall vi ville stanna och vila.205

 
I empirin finns otaliga citat om kongolsernas arbetsmoral, och alla går på samma spår som det 
brev av Martin Westling som här får exemplifiera missionärernas syn på de animistiska 
konoleserna som arbetare. Brevets titel är Något om Kongonegern såsom arbetare. Det första som 
tas upp i brevet handlar om, det för missionärerna konstiga fenomen, att det är kvinnan i 
Kongo som får utföra det tyngsta arbetet på fältet, medan mannen endast sysselesätter sig åt 
fiske, jakt, husbygge, mattflätning, tillverkning av redskap.206 Till detta tillägger Westling 
något nedlåtande och ironiskt: Man behöver ej vara rädd, att han överanstränger sig i arbetet.207 I stället 
för att förstå den traditionella kongolesiska arbetsfördelningen och den avspända inställningen 
till arbete utifrån den faktiska kulturella skillnaden som alltid finns i mötet mellan två kulturer 
med en linjär respektive en cirkulär tidsuppfattning, fördöms och förklaras den av Westling 
genom att hänvisa till de animistiska männens dåliga arbetsmoral och lättja. Westling skriver 
vidare: Är mannen rik - efter landets förhållanden - bygger han ej gärna själv sitt hus utan betalar någon, som 

                                                           
201 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 343ff, F.A.G. 
202 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 309, F.A.G. 
203 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 150, F.A.G. 
204 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, MF NR.5, F.A.G. 
205 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s186, F.A.G. 
206 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 263, F.A.G. 
207 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 264, F.A.G. 
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bygger det.208 Detta är ett intressant citat. Det var ju självklart att en rik man inte själv byggde 
sitt hus, oavsett om han bodde i Kongo eller Europa. Westling tar alltså här alla till stående 
medel och argument för att verkligen beskriva kongolesens inställning till arbete såsom 
omoralisk, oavsett hur inadekvata och löjeväckande argumenten än var. Tydligt är här såsom i 
många andra brev att de logiska resonemangen får vika undan för en känslomässigt styrd 
förvanskning av verkligheten när det gäller att upphöja den europeiska synen på arbete. 
Nedan följer ett annat knepigt resonemang där Westling projicerar något allmänmänskligt på 
kongoleserna: 
 

En stor del av dessa män hava gått i våra och andra missionärers skolor. Det är där, de fått 
lära sig skriva och räkna, och där ha de fått vänja sig vid punktlighet. Men klart är att det 
gamla fäderneärvda sinnet icke utrotas så lätt, och därför finna vi, att de äro saktfärdiga och 
ofta mycket lata. Dock kunna de arbeta mycket fort ibland, om de vilja och om de hava fördel 
därav, t. ex. då de hava ackordsarbete eller om man säger till dem att ett arbete måste vara 
färdigt till den eller den tiden.209

 
De kulturimperialistiska glasögon, med vilka Westling dömer kongolesernas traditionella 
arbetsfördelning kommer särskillt till dager i följande citat om den europeiska kulturens 
förhållning till den traditionella kongolesiska kulturen: Såsom det i andligt avseende brutit en ny tid 
för Kongos folk, så har det ock skett lekamligt.210 Det är framförallt intellektet i den europeiska 
förhållningen till arbete som lyfts fram av Westling som bl. a. beskriver kongolesens 
inställning till arbete att: Arbetet adlar ej mannen i Kongo. Icke heller vet man att arbete befordrar hälsa 
och välstånd och hindrar många tillfällen till synd.211 Men annars synas de tänka: blir det ej färdigt i dag blir 
det färdigt i morgon eller någon annan dag, det brådskar ej. Att tiden också är värd pengar, förstå de ej.212

 
Missionärernas syn kongolesernas intellektuella förmåga 
Ofta förklarar missionärerna de påstådda bristerna i animisternas andlighet genom att hänvisa 
detta till det outvecklade intellektuella stadiet hos de samma. Både Carl Palmkvist från 
Madzia och C. W. Grahn från Musana skriver om svårigheterna med kongolesernas 
misstroende och bristande uppmärksamhet gentemot missionärerna. De båda förklarar dessa 
problem genom att hänvisa till grov vidskepelse. Carl Palmkvist framhåller även galna 
föreställningar som en andra orsak.213 C. W. Grahn däremot kompletterar förklaringen med att 
påpeka att kongolesernas styvsinthet är orsak till att de inte lär och förstår evangeliet.214 Det 
cirkulerade faktiskt en del rykten i kongobyarna om att missionärer bl. a. skulle ha ätit upp 
kongoleser, varför det är naturligt att kongoleserna betraktades som vidskepliga av 
missionärerna. Den vidskepelse som här diskuteras handlar således inte bara om den 
vidskepelse som missionärerna kopplade samman animismen med utan även om en 
intellektuell felbedömning av den verkliga situationen. I missionärsbreven framgår det inte 
tydligt vad som är den bakomliggande orsaken till att animisterna ej distinkt kan skilja mellan 
sanning och lögn. Klart är dock att missionärerna inte såg de animistiska kongoleserna som 
intellektuella jämlikar. När de kongolesiska evangelisterna polemiserade mot förbudet av 
palmvinsdrickandet avfärdades det av C. N. Börrisson som omogna uttalanden. Börrisson 
skriver vidare något rosamt att evangelisterna har drabbats av en oppositionens ande och vill 
lägga om kristendomens krav efter egna meningar.215 Uttalandet liknar något som man skulle 
säga om barn i trotsåldern. K. E. Laman visar ytterligare tendenser på patriarkalistiska 
influenser när han skriver från Mukimbungu att flera skolor har upprättats i byarna och att 

                                                           
208 Ibid. 
209 Ibid. 
210 Ibid. 
211 Ibid. 
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213 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 343, F.A.G. 
214 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 294, F.A.G. 
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missionärerna ...mer än någonsin förr måste ägna oss åt folkets fostran.”216 Att kongolesernas intellekt 
inte stod lika högt i kurs med européernas kan med stor sannolikhet härledas till synen på 
animismen. I brev från Nganda, som är kollektivt skrivet av Hulda Andersson, Arvid 
Larssons, Emil Ekström och Selma Lundgren, står det följande om kongolesiska evangelister: 
Men då visade det sig att de ej längre voro okunniga hedningar. De kände till skrivkonsten och bådo oss sända 
Eder sången översatt till svenska.217 Här kopplas inte bara okunnighet strikt ihop med ”hedendom”, 
utan själva ”kunskapen” sätts dessutom i motsatsförhållande till hedendom. Budskapet är att 
den kunnige genom sin kunskap bevisar att han/hon inte längre är en ”hedning”. 
 
För övrigt är sammankopplingen mellan animism och okunskap ständigt återkommande i 
empirin. Speciellt Carl Palmkvist är mån om att skildra de animistiska kongolesernas tillstånd 
som fångar under okunnighetens tyngande börda.218 Det finns emellertid ett brev från Kibunzi, 
undertecknad av Hildur och S. A. Flodens sällskap, i vilket det tydligt görs en parallel mellan 
att vara vit och att vara förståndig. Brevet handlar om julstämmningen: Ja, I skulle se oss vita, 
annars gamla och förståndiga människor, huru barnsliga vi kunna bli.219 Tilläggas bör att även 
kongolesernas uppträdande beskrivs som mer eller mindre barnslig under 
julklapputdelningen. Dessa beskrivs däremot inte som förståndiga och deras barnsliga 
uppträdanden beskrivs knappast heller som något underligt beteende.220 Det som däremot 
enligt författaren uppfattas som extraordinärt, är det faktum att även vita och ”förståndiga” 
människor uppträder barnsligt under julen. Detta är dock det enda uttalandet i empirin som 
påvisar rasistiska motiv för missionärerna att se ner på kongolesernas intellekt. Uttalandet är 
alltför vagt som bevis och dessutom är tolkningsmöjligheterna alltför vida för att kunna 
hårddra slutsatsen att detta handlar om rasism. 
 
 

2.1.2 Missionärernas syn på den kongolesiska kulturen och samhället 
 
Misionärernas syn på den animistiska religionen i Kongo 
 

På stationstomten ha förut byar varit belägna. Det kännes rent av underligt att tänka på, att 
just på platsen, varest vi nu bo, har hedendomen firat sina triumfer och utövat all sin nesliga 
styggelse. Nu byggs här en missionsstation. Här ha läppar rörts i tillbedjan av stumma 
avgudar. Nu höjas här böner till en levande Gud. Här har satans tron stått. Nu reses här en 
altare åt Gud och Kristus. Ännu ha vi dock att kämpa emot de ondskans andemakter, som 
sväva över den plats där deras borg varit belägen. Men Herens ande är med oss, och vi skola 
vinna seger om också blott steg för steg. Natten och mörkret måste vika, ty evighetens ljus gör 
sitt segertåg genom tiden. Kommen ihåg oss, vänner, här i Franska Kongo med förbön, ty 
modet sjunker ibland och hoppets stjärna skymmes av mörka skyar.221

 
Så avslutar C. W. Grahn ett av sina brev från Musana, den 1 år gamla missionsstationen, juli 
1911. Om den animistiska religionen finns det hur många citat som helst i det empiriska 
materialet, och inte ett enda av dem innehåller tankar som strider mot ovan citerade 
uppfattning om animismen.222 Den animistiska religionen beskrivs som någonting ont. I två 
brev av Carl Palmkvist framställs animismen t. o. m. som roten till det onda i både socialt och 
ekonomiskt hänseende.223 S. A. Floden menar t. o. m. att sjukdomarna som kongoleserna 
                                                           
216 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 148, F.A.G. 
217 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 83, F.A.G. 
218 Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 116 och 205, F.A.G. 
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drabbas av hänger ihop med de animistiska sederna.224 ”Mörker” är ett nyckelord i de flesta 
beskrivningar av animsmen och ställs allt som oftast i kontrast till ljuset som anstiftar till 
kristendomen. Ett annat nyckelbegrepp som används, när den animistiska religionen eller 
religionsutövandet beskrivs, är synd, såsom i Maria Wennerströms beskrivning av Kingenge-
distriktets hövding som vägrade omvända sig till kristendomen: Denne man är djupt sjunken i synd 
och last, och det tyckes, som intet gott skulle kunna inverka på honom, fast han länge bott ibland dem, som 
känna Gud, och hört mycket om den levande vägen.225 Missionärerna ser helt klart på animismen som 
motsatsen till, det de älskar och vördar mest, kristendomen. Det lämnas ingen plats till 
animismen vid sidan om kristendomen. Det handlar i missionärernas ögon om gott eller ont, 
levande eller dött, Gud eller Satan, framtid eller undrgång. Något mellanting accepteras inte. 
Animismen måste utrotas och kristendomen segra. C. W. Grahn skriver i ett brev om predikan 
i Musana och beklagar svårigheterna i att predika i byar där den animistiska kulturen delvis är 
uppblandad med europeiska och kristna influenser: Att gå från by till by och predika inger för tillfället 
inga förhoppningar, ty folket är genomsyrat av en rutten halvcivilation.226 Animismen får inte ens en 
status som en alternativ religion utan beskrivs av S. A. Floden som ren och skär 
ogudaktighet.227

 
Missionärernas syn på den kongolesiska traditionens arbetsfördelning mellan könen 
När det gäller den kongolesiska traditionens könsroller, klagar missionärerna naturligtvis på 
att det förekommer polygami, en företeelse som enligt den kristna läran betecknas som ren 
och skär synd.228 för övrigt är alla klagomål på detta område riktat mot arbetsfördelningen 
mellan könen. I det tidigare nämnda brevet,Något om Kongonegern såsom arbetare, skriver Martin 
Westling även om just arbetsfördelningen melan könen enligt de Kongolesiska byarnas gamla 
traditioner: Ja så låter det i Kongo, och det ljuder underligt i en europés öron. Men det är nu och har varit så, 
att kvinnan i Kongo får försörja mannen. Hon är den, som får arbeta i jorden, och det arbetet är ovedersägligen 
de tyngsta och mest påkostande av allt arbete i Kongo.229

 
Westling skriver vidare att mannen endast syssellsätter sig åt fiske, jakt, husbygge, 
mattflätning och tillverkning av redskap. Åt dessa sysslor ges dock inget större värde då 
Westling menar att detta inte alls är lika tungt som arbetet ute på fälten.230 De grundläggande 
premisserna för att försörja familjen baseras här troligtvis på den europeiska mannens roll i 
arbetsfördelningen. Den Kongolesiske mannen som utgör typisk kvinnogöra, enligt 
europeiska mått mätt, tillerkäns ingen försörjarroll. Tvärtemot fördömer och förklarar 
Westling den traditionella arbetsfördelningen mellan könen i Kongo genom att hänvisa till 
männens dåliga arbetsmoral och lättja. Att i stället försöka begripa och förklara ”fenomenet ” 
genom att utifrån den faktiska kulturella kontexten i kongobyarna slår aldrig Westling.231

 
Visserligen visar Westling i brevet förståelse för att det var en stor skam för den traditionelle 
kongolesen att arbeta ute på fältet, då detta ansågs vara kvinnogöra. Men att likställa den 
kongolesika traditionen med den europeiska eller att visa respekt för olikheterna är det inte tal 
om. Westling berömmer de kristna kongoleser som försöker...bita huvudet av skammen och arbeta 
med på fälten och på det sättet hjälpa sina hustrur i deras tunga arbetsbörda.232 Detta är ett citat som en 
aktad man i början av 1900-talet knappast skulle säga om den europeiska familjens 
arbetsfördelning. Vi tolkar Westlings yttranden om den lokala kulturens arbetsfördelningen 
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mellan könen som klart kulturimperialistiska. L. O. Severin förklarar i ett brev från Matadi att 
de animistiska kongolesiska männen är ointresserade av allt eftersom deras kvinnor ändå 
skaffar mat åt dem.233 Andra missionärer klagar inte direkt på arbetsfördelningen, men de 
flesta är överrens om att animisterna är lata och saknar arbetsmoral. Missionärernas intar en 
gemensam ståndpunkt till att de kongolesiska männen bör överta en europeisk inställning till 
arbete, vilket naturligtvis även innebär en total omkastning av de traditionella könsrollerna. 
 
Missionärernas syn på utvecklingen i Kongo i socialt och ekonomiskt anseende 
Något som är intressant beträffande missionärernas syn på utvecklingen i Kongo, är att det i 
empirin inte dyker ett enda citat om teknologisk utveckling. Alla citat som handlar om 
utveckling är ekonomiskt och socialt behäftade. Den ekonomiska utvecklingsstadiet i Kongo 
kan ju naturligtvis inte ha getts någon större kredit av missionärerna, eftersom det 
överhuvudtaget inte fanns någon europeisk penningekonomi eller liknande kreditväsende i de 
animistiska byarna före eurpeernas intåg. De flesta missionärerna kommenterar inte ens direkt 
det ekonomiska utvecklingsstadiet i byarna, utan påpekar bara hur mycket bättre det var i byar 
under kristet inflytande. Maria Wennerström skriver i ett brev från Kingenge om hur de sjukas 
möjlighet beror på familjens ekonomi: 
 

Det finnes dock som hava det lyckligare ställt. I ett hem ligger en liten flicka, också i 
lunginflamation. Hon äro hos sina rätta föräldrar, och de äro kristna samt hava det väl ställt i 
ekonomiskt avseende så att aldrig hon och hennes bror behöva vara hungriga. Sådana hem 
finns ju flera, och får Herren hand om barnen i dessa ham, så ha de större förutsättningar att 
bliva lyckliga och leva ett människovärdigt livän kanske någon annan före dem av deras 
folk.234

 
L. O. Severin kommenterar de animistiska byarnas situation: 
 

...de kongonegrer, som voro djupast nere i okunnighetens mörker, också voro de mest 
beklagansvärda. I en sådan by lågo de över all beskrivning lata männen utanför sina 
fallfärdiga hus, vars tak, efter vad det synetes, ej skulle kunna hålla en enda regndroppe ute, 
mycket mindre ett tropiskt regn.235

 
Missionärerna var naturligtvis väl medvetna att deras utbildning av kongoleser stimulerade 
landets ekonomiska och sociala utveckling, vilket de f ö ej var sena att ta åt sig kredit därav. 
Martin Westling tar i ett brev upp hur en oförståndig kongolesisk arbetare hade klagat inför en 
främling över att missionärerna bara ber till Gud medan det är han som får arbeta i deras 
butik. Westling skriver att om han hade varit på plats så skulle han minsann ha pekat på ”den 
svarte mannen” bakom disken och frågat vem som har lärt honom läsa räkna och känna till 
mått och vikt. Westling påpekar vidare att det är missionärerna som lärt upp även de 
kongolesiska byggarbetarna.236 Westling hänvisar den bristande kongolesiska utvecklingen till 
kunskapens område, men det är även av intresse att han i sammanhanget kallar arbetaren på 
ett nedlåtande sätt för ”den svarte mannen”. Detta rasistiska uttalande är emellertid ett 
undantag och vi har ej funnit några tydligare bevis att missionärerna skulle bemöta 
kongoleserna med rasistiska ögon. 
 
Mer talar för att den, efter europeiska mått mätt, efterblivna utvecklingen och utbildning inom 
ekonomi och medicin kopplades samman med religionen. Kongolesernas okunnighet kopplas 
direkt samman med deras religiösa ”utvecklingsnivå”.237 S. A. Floden skriver om 
sjukdomarna i Kibunzi: 
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Förutom den hjälp de sjuka få till sina kroppar, givas här de ypperligaste tillfällen att 
praktiskt visa följderna av ett liv i synd och last, visa hur man kan förebygga en hel dl 
sjukdomar samt lämna annan undervisning i hälsovård. Många tillfällen givas ock att visa 
dem till den store läkaren; Herren Jesus Kristus.238

 
Maria Wennerström skriver från Kingenge något tydligare om orsaken till sjukdomarna: 
 

Även i Kongo har Herren räddat och frälst många själar ur de ondas våld. Många gånger har 
det i tidningen blivit berättat, huru folket härute förr sökte bot för sina sjukdomar hos sina 
präster och huru vidskepelse och trolldom hållit dem bundna men huru de nu komma till oss 
för att få hjälp.239

 
Den europeiska sjukvården och vetenskapen sätts i motsats till den traditionella läkekonsten. 
Dessutom kopplas de båda olika medicinska traditionerna till respektive kulturs religion. Den 
traditionella läkekonsten ses som en del av animismen och uppfattas som synd. Det är den 
som är orsaken till sjukdomarna enligt missionärerna. Den europeiska läkekonsten ses 
däremot som en del av kristendomen. Dess funktionsduglighet sågs dessutom som bevis på att 
kristendomen är den rätta religionen som skall befria kongoleserna från misär. Vetenskap och 
utbildning i Kristen anda var dock inte de enda orsakrena till en positiv utveckling. 
Missionärerna att det finns ett samband mellan hög moral och god ekonomisk utveckling. 
Framförallt Westling och Severin påpekar hur arbetsmoralen ökar med kristendomen.240 
Palmkvist skriver i ett brev från Madzia vilka fördelar den franska staten får av 
missionärernas verksamhet, då de med lätthet kan få stora massor arbetssökande från 
missionsdistriktet och inte behöver tvinga till sig arbetare med våld så som var fallet i övriga 
distrikt.241 Detta uttalande sker dock i polemik mot den franska regeringens beslut att all 
undervisning måste ske på franska. Överhuvud taget finns det inga spår i källorna att 
missionärerna skulle förknippa sin missionsverksamhet med några strävanden att hjälpa 
kolonialmakternas ekonomi. De citat som benämner den ekonomiska utvecklingen handlar 
främst om att påvisa att kristendomen medför en bättre privatekonomi för kongoleserna. 
 

2.1.3 Sammanfattning och tolkning av empirin 
 
Religiös liberalism och idealism 
Ovanstående redogörelse påvisar att missionärerna ej ville varken erkänna animismernas 
andlighet, moral eller intellekt, vilket konkret ansågs visa sig i låg arbetsmoral och lättja. 
Dessa brister förstås av missionärerna inte som separata brister, utan hänger mer eller mindre 
ihop i ett större system. Det tycks vara ganska klart att animismen förstås som orsaken till 
samtliga brister hos kongoleserna. Lösningen till den påstådda dåliga moralen och bristen på 
andlighet är omvändelse till kristendomen, vilket i sig går hand i hand med en intellektuell 
utveckling enligt missionärerna. Den tydligaste röda tråden genom empirin är att 
missionärerna ser ett motsatsförhållande mellan kristendom och animism där de två 
religionerna får representera godhet respektive ondska. Animismen måste försvinna och 
kristendomen måste till. När detta sker kommer befolkningen att, så att säga automatiskt, nå 
en kulturell och social upphöjelse. Det är alltså framförallt både ett idealistiskt och ett 
liberalistiskt religiöst perspektiv som styr missionärernas syn på de animistiska kongoleserna 
som individer, liksom på det animistiska religionsutövandet och animismen överhuvudtaget. 
Allehanda problem, allt från synd till lättja, förklarades och hänvisades primärt till 
animismen. 
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Ingen uttalad rasism men en tydlig latent rasåtskillnad 
Att fördömandena av kongolesernas egenskaper skulle kunna härledas till ett utvecklat 
rasistiskt tänkande, verkar ytterst osannolikt. Empirin blottade en hel del uttalanden som 
indirekt skulle kunna härledas till rasism. Martin Westling är den enda som vid ett tillfälle 
skriver ”den svarte mannen” i en kontext där frasen får en nedvärderande funktion.242 För 
övrigt handlar det i samtliga fall om en värderingsmässigt neutralt betonad åtskillnad mellan 
vita och svarta. Dessa åtskillnader tycks dock oftast vara helt oväsentliga i den kontexten som 
dessa framförs. Den konstigaste åtskillnaden gjordes av Martin Westling i ett brev från 
Matadi där han förklarar att de, på julafton 1910, fick besök av sjömän. Westling skriver om 
sjömännen: De representerade nästan lika många länder: en svensk, en norrman, en ryss, en österrikare, en 
tysk, en fransman, en skotte, en engelsman, en svart från Västindiska öarna.243 Ytterligare exempel på 
denna distinktion mellan svart och vitt är de fotografier från 25-årsjubileumet, där vita 
missionärer respektive svarta evangelister fotograferats var för sig.244 Frågan är alltså: Varför 
gör man såna onödiga distinktioner mellan vita och svarta. Troligtvis handlar det om nån form 
av omedveten rasåtskiljande som ligger i tiden. Mörkhyade människor var ju naturligtvis 
förknippade med mycket som var annorlunda både kulturellt och rent utseendemässigt. 
Skillnaderna har troligtvis lett till att man omedvetet och reflexmässigt förstod och kopplade 
samman svarta människor med en primitivitet. Men något logiskt formulerat sytematisk 
rasistisk tänkande kan man inte skönja i det empiriska materialet. Däremot råder alltså en klar 
distintion mellan svarta och vita, fast utan någon uppenbar ideologisk rasistisk grund. 
 
Patriarkalism 
Utan myndigt övervakande från missionärernas sida ansågs animisterna oförmögna till att ta 
ansvar över sina moraliska handlingar, sin intellektuella utveckling, samt utvecklandet av en 
genuin andlighet. Sammantaget tyder detta på starka patriarkalistiska influenser hos 
missionärerna. Gång på gång talas det om kongoleser såsom om dessa vore barn som behöver 
en kärleksfull men bestämd fadersgestalt. Typiska beteckningar på kongoleserna var våra 
kära svarta245 och dessa minsta Herrens bröder246, liksom svaga telningar247. Vissa 
missionärer uttalar sig så att kongoleserna borde vara tacksamma för allt missionärerna 
berikat deras liv med.248 Andra brev tar upp hur kongoleserna kommit till sans, stått upp och 
bekänt sina synder inför missionärerna.249 Det är tydligt att en del av missionen för 
missionärerna utgörs av en slags folkets fostran,250 som K. E Laman själv uttrycker det i ett 
brev från Mukimbungu. Evangelisternas polemik mot kristna läror som hindrar kongoleserna 
att utöva sina gamla traditioner, betecknas av C. N. Börrison endast som omogna 
uttalanden.251 De patriarkalistiska influenserna är så starka i missionsbyarna att t. o. m. de 
kongolesiska evangelisterna självmant accepterar sin roll som underlydande och svaga i 
förhållande till missionärerna. I ett av breven har författaren citerat evangelisten Kilolas tal 
vid missionsförbunmdets 25-års jubileum: 
 

Många visa och kloka på Jesu tid mottog honom icke. Men för okunniga stackare 
uppenbarade han sig, och de mottogo honom. Vi stackare, de av alla folk på jorden lägst 
stående, vi som liknats vid höns, apor och andra djur, vi hava lärt känna Gud, Den sanne och 
levande Guden.252
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Evangelisten Kilola kallar alltså sitt folk för stackare och lägst stående. I ett annat brev 
undertecknat av evangelisterna Filemoni Mwesa och Esaya Lutete skriver evangelisterna 
följande: Vi sända Eder vårt gemensamma tack, därför att I icke haven tröttnat under dessa år utan sänt oss 
lärare och haft förbarmande med oss. Må Gud hjälpa Eder att icke tröttna!253 I dessa yttranden framställer 
evangelisternas att de betraktar sig själva och den kongolesiska kulturen som den 
underlydande parten gentemot missionärerna och den västerländska kulturen. Att sådana 
tankar skulle av sig självt dyka upp i evangelisternas huvuden är ej troligt. På något sätt måste 
kongoleserna blivit ”indoktrinerade” att deras kultur var lågt stående. Förmodligen smittade 
sig missioinärernas inställning till animisterna och den animistiska kulturen även av sig på 
kongolserna själva. Om man tillräckligt många gånger få höra negativa uttalanden om sin 
kultur eller person så tillsist så tror man på dem, om lögner upprepas tillräckligt många gånger 
förvandlas de till givna sanningar…. 
 
Kulturimperialism och socialdarwinistiska influenser men inte imperialism 
Patriarkalismen går i det här fallet hand i hand med en kulturimperialism som hela tiden ligger 
i bakgrunden. Kulturimperialismen är faktiskt bestämmande för patriarkalismen. Att man 
känner ett ansvar inför att uppfostra ett annat folkslag med en skiljande kulturell bakgrund 
måste, ju i sig innebära att ett antagande om att den egna kulturen är mer eller mindre 
överlägsen gentemot den främmande kulturen i fråga. Missionärerna försöker inte ens förstå 
varför den kongolesiske mannen inte känner sig adlad av arbetet utan fördömer dem helt 
sonika som lata. Missionärerna vill därmed omvandla kongoleserna till nitiska och 
målmedvetna män utan att ens fråga om de själva känner sig ha ett behov av att, utifrån ett 
kristet europeiskt perspektiv, bli ”nitiska och målmedvetna”.254 Likaså bedöms den lokala 
tradtionella arbetsfördelningen utifrån ett kulturimperialistiskt perspektiv. De av den 
europeiska kulturen bestämda premisserna för familjeförsörjarrollen överflyttas utan omsvep 
över på den lokala kongolesiska verkligheten, vilket automatiskt stämplar de kongolesiska 
männen som lata parasiter, utan egentlig uppgift för sin tillvaro. Den positiva utvecklingen 
likställs i hög grad med det europeiska sammhällets grundvalar, vilka mer eller mindre 
indirekt betraktas som överlägsen. Detta evolutionistiska förhållande tyder på att 
missionärerna även har påverkats i viss grad av socialdarwinistiska influenser. Det som inte 
går att förenas med europeiska ideal anses klart och tydligt vara en felaktig ordning som 
måste rättas till. Vid ett tillfälle tas kongolesernas traditionella klädsel upp av S. A. Floden 
som glädjes över att några kongoleser som förr enligt hans mening var nakna och råa 
hedningar, nu istället klädde sig propert i europeisk stil.255 Någon imperialistisk ideologi är 
däremot svår att urskönja i missionrernas brev. Snarare tyder det empiriska materialet på att 
missionärerna tog avstånd från kolonimakternas politik. När den franska skollagen, som 
kräver att all undervisning sker på franska, försvårar missionsarbetet är inte Palmkvist sen att 
kritisera både denna samt den franska regeringen. En sådan skollag är en orimlighet och talar ett klart 
språk om franska regeringens bristande insikt i missionsarbetets betydelse för land och folk. Man behöver ej 
förstoringlas för att tydligt kunna se den sociala fördel en koloni har av missionsarbetet.256 Det är tydligt att 
missionverksamheten och den sociala utvecklingen är mycket viktigare för Palmkvist än 
kolonimakternas strävan att förfranska invånarna och kolonin. 
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2.2 Missionärer inom EFS 
 

2.2.1 Missionärernas syn på eritrianerna som individer 
 
Eritrianernas ondskefulla och syndfulla natur 
I Stiftelsens verksamhetsberättelse från 1905 finner vi missionär Roland Sundströms föga 
smickrande redogörelse över muslimernas psyke. Kännetecknade för muslimerna anses vara 
deras känslomässiga hårdhet, Sundström skriver att; folket här har ett hjärta af järn och en panna af 
koppar. Vidare uppfattas de i högsta grad misstänksamma och misstrogna mot folk i största 
allmänhet, dessutom anses de även vara mycket opålitliga och böjda för bedrägeri.257 
Sundström beskriver även att muslimska missionärer som synnerligen nitiska, en nitiskhet 
vilken förklaras av deras fundamentalism och hat till att som ej är muslimsk.258 
Missionärernas uppfattning att muslimernas (eller muhamedanerna som de kallas av 
samtidens missionärer) bemötte dem med både råhet och fientlighet är något som går igen i 
källorna. Missionär Anders Renlund menar att muslimernas hat, hån och förakt gjorde det svårt för en 
kristen att verka i området.259 I källmaterialet kan man även finna att missionärerna anser att 
muslimerna bär på en tung börda av synd på sina axlar. Då muslimer uppsöker stiftelsens 
klink för behandling av yttre sår påtalar missionär Anders Renlund för patienterna att; Syndens 
sår, som äro swårare än dessa yttre sår, som ni komma till oss med är det blott en som kan läka, nämligen 
Jesus.260 Elina Åkesson lärarinna i EFS skolverksamhet gör även en intressant beskrivning av 
muslimska kvinnors sinnelag. De flesta kvinnorna påstås vara inlåsta av sina män. Vissa hade 
dock sin frihet att gå ut men enligt Åkesson är detta … ofta ej till deras fördel, ty de äro ofta mycket 
elaka, gå till varandra spela kort, gräla och slåss. Då Åkesson innan beklagade att hon nyligen hade 
kommit till landet och ej kunde folkets språk, förefaller detta påstående att de muslimska 
kvinnorna skulle vara ondskefulla, falska och grälsjuka vara tämligen magstarkt. Trots den 
nästan totala oförmågan att verbalt kunna kommunicera och förstå infödingarna är det ganska 
enastående att vederbörande ändå kan fastslå deras ”elaka och grälsjuka natur”.261 Missionär 
August Andersson gjorde våren 1905 en rundvandring i byarna i kunamaområdet. Han sade 
sig blivit vänligt mottagen ute i byarna dock med ett undantag av en by där islam hade gjort 
sitt intrång. Detta hade medfört att de tidigare så stillsamma och gästfria byborna nu istället 
hade börjat träta sinsemellan och dessutom hade de även blivit otrevliga och ogästvänliga mot 
de som besökte byn. Av detta konstaterar Andersson att; Det bättre elementen af byn hade flyttat 
bort, muhamedaner och grälmakare hade stannat kwar.262 Ovanstående beskrivningar av muslimer 
ligger på ett mycket stereotypt och schablonartad nivå, sällan ges mer nyanserade och djupare 
förklaringar till muslimernas påstådda ondska, hårdhet och svekfullhet. På något underförstått 
sätt pekas islam som grunden till människornas ondska. I det senaste citatet får man dock 
intrycket att goda och ädla människor ej tar intryck av islam, utan att religionen istället slår rot 
bland dem som står på en lägre moralisk utvecklingsnivå. Lärarinnan Anna Winqvist refererar 
till en ganska talande episod där några tidigare muslimer och ortodoxa kristna skulle döpas i 
kyrkan. Vid denna heliga handling var ett stort antal människor samlade och i samband med 
dopet förväntades de nydöpta inför församlingen göra en offentlig avbön för sitt tidigare 
syndfulla leverne. Vidare skriver Winqvist: Många dyrbara Herrens ord lades tungt på deras hjärtan. 
Härwid frammanades ej blott tack och lof från mångas läppar utan också ånger och bekännelse af synd över 
deras tidigare lifsföring.263
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Någon förklaring till varför de var tvungna att bekänna sin synd ges ej, inte heller ges det 
något klargörande vilken typ av synd dessa personer hade gjort sig skyldiga till. Av detta 
tolkar jag att grundorsaken till deras synd helt enkelt kan spåras i det faktum att de ej var 
rättrogna kristna, d v s det fanns en slags automatik mellan ett syndfullt leverne och ortodox 
kristendom respektive islam. Var personen i fråga muslim eller ortodox kristen var denne 
även full av synd. Noterbart är också att denna syndabekännelse ej kom spontant från de 
nydöpta, utan att den från missionärerna, i ett offentligt sammanhang, måste tvingas fram. 
 
Missionärerna ägnar även en viss uppmärksamhet till de ortodoxa kristnas sinnelag. Här 
intresserar man sig dock för den abesinska kyrkans folk, d v s präster och munkar inom den 
koptiska kyrkan och ej primärt lekmännen inom den samme som var fallet för muslimerna. 
Det egentligen enda uttalande missionärerna gör rörande den ”ortodoxa allmogens” brutala 
sinnelag, är då en tidigare ortodox kristen bestraffades av sin släkt för att han nu bekände sig 
till EFS. Enligt missionär Anders Svensson ska han p g a detta blivit bunden och misshandlad 
av sin far samt fått hårda örfilar av sin mor.264 Vidare besöker EFS personal det koptiska 
klostret Debra Bizén, där man under signaturen N B skildrar munkarnas tyranniska böjelser. 
Här framställs munkarna som rena despoter som från detta avlägsna kloster utfärdat åtskilliga 
bannbullor, vilka drabbat vissa ”oskyldiga avfällningar” inom kyrkan. Dessa ärorika 
sanningssökande människor tillfångatogs då de försökte fly från området och låstes in i 
klostret där de med prygel tvingades avsäga sig sanningen om Jesus kristus.265 Det koptiska 
prästerskapets förhållande till EFS missionsgärning verkar även ha varit tämligen 
konfliktladdat. Då EFS missionär, Onestimus, vilken till synes bedrev en lyckad mission 
bland de ortodoxa kristna delen av befolkningen, fick, enligt missionär Karl Cederqvist, det 
koptiska prästerskapet nog: 
 

Fanatikerna med biskopen i spetsen hade nu fått blod på tand och ansågo att Onestimus skulle 
läggas i järn och hans gods konfiskeras samt att alla hans anhängare skulle utplundrats, slås i 
kedjor och sändas till Adis Abeba. Av detta konstaterar Cederqvist att; fiendens anfallsplan är 
widt famnande och att då kejsaren icke gifwit sitt utslag tilkänna, Herren allena wet huru 
striden kommer att sluta.266

 
Av det material vi har tagit del av har vi ej kunnat spåra samma föreställningar hos 
missionärerna då det gäller kunamernas själsliv. Förvisso menar Olof Eriksson att Evangeliet 
även bland; kumanas sjunkna, bortkommna, förwillade skaror bewisa sin föunderliga omskapande kraft,267 
dock förklaras infödingarnas synd och låga moral ej primärt från animismens eller 
animisternas inneboende ondska, svekfullhet, kyla e c t (vilket var fallet hos de ortodoxa 
kristna och muslimerna) utan animisternas synd beror snarare på att de är offer för allehanda 
yttre faktorer vilka de ej har förmåga att själva värja sig emot.268

 
Missionärernas polemik mot eritrianernas syn på arbete 
Uppfattningen och synen kring arbete skiljer sig på ett ganska tydligt sätt mellan missionärer 
och de infödda eritrianerna. Det traditionella eritrianska samhällets tankar och åsikter kring 
detta begrepp väckte anstöt hos missionärerna, vilka ansåg att samhällsstrukturen var ett 
direkt hinder mot EFS möjlighet att ”lyfta” folket andligt och lekamligt. Lärarinnan Louise 
Lindfors menade att de muslimska flickor som gick i stiftelsens flickskola i Gheleb hade en 
direkt osund inställning till arbete. Den negativa attityden till arbete bland barnen ansåg 
Lindfors spåras tillbaka till det traditionella samhällets normer. Hon skriver: Helst skulle de 

                                                           
264 Missionär Anders Svensson, Missionstidningen 1904, s 154, F.A.G 
265 Missionstidningen 1905, s 133, F.A.G. 
266 Missionär Karl Cederqvist, Missionstidningen 1906, s 130, F.A.G. 
267 Missionär Olof Eriksson, Missionstidningen 1905, s 75, F.A.G. 
268 Se ex. missionär Peter Andersson, EFS årsberättelser 1906, s 75, missionär Anders Svensson, 

Missionstidningen 1905, s 146f och missionär August Andersson, missionstidningen 1905, s 156, F.A.G. 

 48



 
slippa allt arbete, ty att arbeta anses enligt landets sed för en skam. Det blir därför mången kamp innan de inse 
att de måste lära sig att arbeta.269 Infödingarnas lata sinnelag konstaterar skarpt mot missionens 
arbetsideal, när missionär Anders Svensson talar stolt om hur en ung muslim får möjlighet att 
göra dagsverken på missionsstationen för att få ihop till kläder, mat och skatt. Hans 
muslimske far, vilken står som en symbol för det traditionella samhällets syn på arbete, 
framställs dock som både apatisk och passiv. Han påstås nämligen sitta dagarna långa 
oföretagsam under ett träd i byn mittemot stationen och se på hur sonen gör hårda dagsverken 
åt missionärerna.270

 
Även de ortodoxa kristna anklagas för att leva ett inaktivt och onyttigt liv. Vid ett besök i 
klostret Debra Bizén påtalade missionär Karl Nyström om munklivets världsfrånhet, lättja och 
ovillighet att missionera bland lokalbefolkningen. Nyström samtalade med en munk från 
klostret, där följande citat är ett utdrag av detta samtal; Nyström sade; - Är det icke en skam för 
eder, att de omgifande stammarna äro hedningar? Munken svarade; - Ja hwad kan jag göra? Nyström sade; - 
Du kan taga reda på hwad bibeln lär, lämna ditt onyttiga munklif och klifwa ned af det här otillgängliga berget 
samt predika evangelium för dina landsmän, som sitta i lika tjockt mörker som hedningarna. – Då smäda de 
mig, sade munken.271

 
Eritrianernas svaga andlighet och påtagliga materialism 
Missionärerna beklagade ofta över hur fast eritrianerna var i sitt materiella tänkande. Denna 
kärlek till materiella ting ansågs vara ett hinder för ett andligt och en mer osjälvisk syn till det 
gudomliga. Trots den ringa materiella rikedom (vilket vi senare återkommer till) kom 
eritrianerna att betraktas som egotrippade materialister, vilka endast sökte världsliga 
bekvämligheter och därmed hade ett outvecklat sinne för andliga ting. Missionär Peter 
Andersson ger en målande beskrivning över kunamernas krassa materiella tänkande. I ett 
besök i en by konfronterades han direkt med bybornas begränsade tänkande, han skriver: 
 

För att göra dem någon kunskap om Jesus, tyckte jag det var bäst att anknyta min 
underwisning till förewisandet af taflor ur Jesus lif. Men äfven dessa hafva de till att börja 
med swårt för att fatta, och de behöfva tydligt förklaras. En och annan tycktes visa något 
intresse af att höra något om Guds wilja och wäg, men många tyckas ej vara intresserade af 
annat, än huru de skola kunna förtjäna något, hvad de skola få äta, dricka och kläda sig 
med.272

 
Detta synsätt går igen hos många missionärer. Hos Olof Eriksson framställs samma kunamer 
som både förmörkade och präglade av en påtaglig ”varufetischm”. Målet med deras liv var 
enligt Eriksson ….huru de skulle skaffa mat, tyg, boskap och thaler. Därav påtalade Eriksson till en hedning 
att - I wiljen ej weta af någon annan Gud än eder mage. Hedningen svarade – Du har talat riktigt sant men utan 
underwisning huru skola wi förstå?273 Lärarinnan Elina Åkesson menar att animisterna endast ber 
till sin Gud för att tillfredsställa sina egna kroppsliga behov. Hon skriver att; hedningarna be till 
honom (Gud förf. anm.) om hälsa, kläder och mat. För något annat behöfwa de i regel inte Gud.274 Samma 
mönster att animisterna skulle vara låsta och fixerade vid materiella ting kan spåras i ett brev 
från lärarinnan Erika Olsson. Här berättar hon en intressant episod om hur hon vid en gammal 
gravplats träffade på och samspråkade med en förbipasserande man. 
 

En man som gick wägen förbi, stannade och hälsade på mig. Jag talade några ord till honom 
om uppståndelsen från de döda och lifwet efter detta. Han syntes intressera sig för hwad jag 
sade, men midt under samtalet sade han: - Jag har inga andra kläder än dem jag har på mig 
nu, om jag går till edert tält i morgon, får jag då kläder? Utav detta möte konstaterar Olsson 
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att: Han kände att något fattades honom men att hålla sina tankar fästade wid annat än det 
som för ögonen synes därtill war han så owan.275

 
Animisternas fixering vid ett materialistiskt tankesätt spåras även hos den muslimska delen av 
befolkningen. Här beklagar sig missionärerna att missionen bland muslimerna avsevärt 
försvåras i o m att dessa i så ringa grad bekymrar sig om andliga ting.276

 
Eritrianernas låga intellektuella förmåga 
Ur källmaterialet kan man spåra en rad uttalanden som pekar på animisternas och 
muslimernas bristande intellektuella förmåga. Även om missionärerna sällan eller aldrig 
direkt uttrycker denna uppfattning gör de indirekta uttalanden som pekar i denna riktning. I 
många fall jämförs infödingarna med små hjälplösa och oförstående barn, vilka behöver en 
fast och stadig hand för att komma ur sin andliga och materiella misär. Vi ska nedan lite 
närmare titta på några uttalanden som stödjer detta påstående. 
 
Missionär Anders Renlund beklagades sig över de muslimska hövdingarnas stora makt över 
sitt folk. Hövdingarna utfärdade en rad dekret och propåer vilka effektivt hindrade folket från 
att ta del av EFS ljusa budskap. Av detta ansåg Renlund att det vore nödvändigt att det arma 
folket slog sig fria från hövdingamakten. De var nämligen så naiva att det trodde att 
hövdingarna rådde över lycka, hälsa, liv och frälsning. Renlund menade att endast Herren 
allena visste när det oförståndiga folket var moget att vakna upp ur denna vidskepelsens 
illusion och med sitt förnuft skåda sanningen i Jesus Kristus.277 Animisternas barnsliga och 
enfaldiga beteende går även i dagen när missionär Olof Eriksson besöker en by i 
kunamaområdet. Erikssons tal till byborna möttes av en hel del skratt och munterheter, vilka, 
enligt Eriksson, ansågs härledas till hans bristande språkkunskaper. När han förebrådde dem 
hur oförståndigt och opassande det var att göra sig lustig över en som ej riktigt behärskade 
språket skämdes de och blev sittande tysta. Beträffande undervisningen bland animisterna kan 
man urskilja en lätt arrogant och nedvärderande inställning till infödingarna, Eriksson säger 
….att de fattade föga, allt war så nytt…de endast stirra framför oss.278 En liknande inställning till 
infödingarna kan spåras, när missionär P Olsson ger en animistisk ”trollkarl” en myndig 
tillrättavisning över det osunda och skadliga i att hänge sig åt magisk trolldom. Incidenten 
med ”trollkarlen” slutar med att; efter ytterligare några förmaningar och hänwisningar till honom, som 
syftar till att bryta syndens och satans bojor och göra syndens trälar fria, fick han gå. Gud förbarma dig över 
honom och hans arma folk.279 Även här skymtar man hur missionärerna intar en beskyddande, 
styrande och auktoritär roll gentemot infödingarna vilka beskrivs som undergivna och 
ömkliga. Samma syn på infödingarna går igen då missionär K G Roden önskar att muslimerna 
skall mottaga missionsstationen som sitt nya hem och av missionärerna uppfostras till goda 
och ansvarsfulla kristna människor.280

 
När det gäller skolverksamheten kunde missionärernas förmyndande ta sig mera handgripliga 
former. K G Roden säger att disciplinen bland barnen i allmänhet var god och att Guds ords 
förmaning många gånger var bättre än käppen. Dock konstaterar han att olydnad ej får tålas 
och då sådant förekommer menar han att den kräver aga.281 Barnaga var förvisso inget unikt 
på denna tid men denna tidsbild visar ändock att missionärernas människosyn och handlande i 
samklang med Guds vilja och barnens bästa, skiljer sig ganska markant från de värderingar vi 
har idag kring dessa frågor. 
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Då stiftelsen tar upp nya infödda personer i församlingen kan man även spåra ett passivt och 
underdånigt agerande från de nyupptagna församlingsmedlemmarnas sida. Missionär Anders 
Svensson beskriver hur den omvände, knäböjande fick mottaga Guds välsignelse och nåd. 
Svenson skriver vidare att; När han insåg han Guds nåds hushållning med oss, formligen strålande hans 
mörka ansikte.282

 
Missionärernas intar även ofta en slags fadersroll gentemot kunamerna. Här betraktas de som 
ett passivt tomt objekt, vilket efter en strikt modell skall läras att leva ett gott liv. Detta synsätt 
speglas ex missionens sjukvårdsverksamheten, där missionär Olof Eriksson anser att 
animisterna behöver ledas av en fast hand. Missionen tar en liten avgift för den medicin de ger 
till kumanerna och Eriksson konstaterar att; Sedan de blivit vana med detta går det riktigt bra. Det 
synes ock wara enda medlet, hwar igenom dessa ouppfostrade hedningar lära sig wärdera den hjälp de få.283 
Animisternas omogna och obegåvade beteende lyser även igenom i nedanstående anekdot. 
Enligt Eriksson kännetecknas infödingarnas sinnelag av mycken kärlek men också av en viss 
naivitet och en viss outtalad dumhet, han skriver: 
 

I hela landet äga wi folkets fulla kärlek och förtroende. Från morgon till kwäll få wi mottaga 
besök af kunamerna. De synas alla känna sig så som hemma wid stationen och gå ut och in 
ibland oss såsom barn i huset. En man sade idag: - Andersson är min släkting. Samma syn på 
infödingarna spåras även i följande uttalande av samme missionär: De äro ivriga att jag skall 
lära mig deras språk. En afton kommo flere än wanligt in i mitt rum och som det syntes med 
det allra bästa affsikter att lära mig något. Då jag, trots deras ärliga bemödanden, wisade mig 
oläraktig, ropade en af dem till August; - Du måste lära honom tala snart. De synas wara 
älskliga på sitt sätt, ehuru de äro ganska barnsliga.284

 
Även de inhemska munkarna framstår som lite bortkomna och intellektuellt handikappade. Då 
missionär Karl Nyström besöker klostret Debra Bizen kommer han i samspråk med en munk, 
vilken beskrivs som tämligen ynklig och fåfäng. När Nyström försöker förtälja en späkande 
munk om vikten om att hitta den rätta sinnesstämning som ligger i Jesus budskap, reagerade 
han på följande sätt: 
 

Munken kastade sin käpp ifrån sig, såg oss skarpt i ögonen och sade; hwarför skall ni oroa en 
gammal man, som ingenting förstår? Då frågade vi honom; - har ni icke i evangelierna läst, 
hwad Jesus säger om nya födelsen?- Nej svarade han, hwad wet jag? – Kan ni då icke läsa? – 
Nej swarade han åter, - Icke alls? Frågade wi. – Icke alls! Sade munken. Stackars gamla 
gubbe, som skall sitta i sådant mörker, då wärldens ljus lyser!285

 
Vilken syn hade då missionärerna på de infödda lutheranerna? Behandlades de på samma sätt 
som den svenska EFS personalen? Det finns inga direkta uttalanden som visar på att de 
omvända eritrianerna skulle betraktas som mindervärdiga, lata, tröga, omoraliska e t c Dock 
tycks det vara ytterst viktig för missionärerna att bedöma och avgöra nyomvända eritrianers 
begåvning, flit och moral. Alla eritrianer som upptas i stiftelsens häng, animister, muslimer 
och ortodoxa kristna, utsätts för en kritisk granskning, en granskning som sedan fabriceras 
och publiceras i den offentliga Missionstidningen.286 Granskningen och bedömandet av 
infödingarna sker ofta på ett polariserande sätt, där man gärna målar upp dessa efter 
ytterlighetsblider; han är mycket läraktig, har svårt för att fatta, är svekfull, mycket älskvärd e 
t c. Sällan finner man en mer ”realistisk” beskrivning av infödingens komplexa mänskliga 
natur som både har goda och mindre goda sidor.287 Då det gäller de omvända eritrianerna, 
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samt de eritrianer som ”frivilligt” mer beständigt och knyts till stiftelsens verksamhet (ex 
skolverksamhet, bibelläsning eller som anställda) men som ej ännu har tagit steget fullt ut och 
blivit döpta, finner vi alltså ej någon tendens att dessa på ett ensidigt sätt skulle benämnas 
som enfaldiga eller talanglösa. Missionär Theodor Engdahl hävdar istället att de inhemska 
barnen som deltog i stiftelsens skolverksamhet var lika begåvande som de svenska barnen.288 
Dock gjorde missionärerna en viss distinktion mellan svenskar och infödda medarbetare. 
Exempelvis benämns aldrig en vit, svensk medarbetare som tjänare, denna benämning är 
uteslutande aktuell för de eritrianska medarbetarna som utförde mindre kvalificerade 
uppgifter.289 Vid ett tillfälle beklagade sig även missionär K G Roden över den svåra 
arbetssituation på stationen, vilken enligt han skulle betydligt förbättras om stiftelsen sände 
ner flera personer från Sverige till hjälp. Roden ansåg nämligen att det var synnerligen 
problematiskt och slitsamt att vara ensam europé bland de inhemska missionsarbetarna.290 Ett 
uttalande som även indikerar att omvända eritrianer inte alltid ansågs om jämlika med sina 
kristna trosbröder är missionär August Anderssons påstående att tjänarna (alltså eritrianerna) 
ej behövde bo i dyra stenhus utan kunde gott och väl bo i traditionella gräshyddor, vilka var, 
som han säger, mest lämpade för deras behov.291 Dessa exempel är dock undantagsfall och 
vanligtvis tycks omvända eritrianer bemött på ett respektabelt och jämbördigt sätt. 
 

2.2.2 Missionärernas syn på den eritrianska kulturen och samhället 
 
Attityder till eritrianernas religion och seder 
Stiftelsens inställning till muslimernas religion var starkt fördömande. Islam sågs som ett 
starkt och expanderande hot, vilket det gällde att slå tillbaka med kraft och beslutsamhet. 
Hotet från islams förödande landvinningar var alltså ytterst närvarande i missionärernas 
medvetande. K G Roden menar att kampen mellan ljuset (kristendomen) och mörkret (islam) 
är oförsonligt, situationen påstås liknas vid ett slagfält där det endast är Gud allena kan ingjuta 
nytt mod och ny kraft för Kristus fullständiga seger i det mörkaste Afrika.292 Anders Renlund 
skriver ex att; aldrig, kanske sedan den falske profetens dagar, hafva hans lärojungar gjort så mycket för att 
vinna de otrogna för sin religion som i närvarande tid.293 Missionär Theodor Engdahl beskriver hur 
islam gör stora framsteg i regionen, dessa landvinningar för den falske profeten skall dock 
stoppas med evangeliets makt. Engdahl menar att då denna strid rasar mot islam så skall Guds 
kraft mer direkt verka bland människorna, han skriver; Gifwe Gud att evangelium finge väcka dem, så 
att litet hwar hände, att det icke går an att längre wara slö och likgiltig, icke heller oafgjord, utan det gäller att 
intaga ställning för eller emot.294 Islam ansågs inte bara vara aggressiv och diaboliskt den 
betraktades även som fattig på andligt djup. Konverterade från islam anses ex nu har fått 
lämnat muhamedanismens mörker och tomhet för att istället fått ta emot det andliga 
himmelska brödet i kristendomen.295

 
Komplikationer med barnfödsel bland de muslimska kvinnorna ansågs härstamma från islams 
benägenhet att förklara tillvaron utifrån en ödesmättat perspektiv. Lärarinnan Therese 
Palmqvist menade att denna fatalism var djup rotad i islam. I o m denna fatalism ansåg 
befolkningen att de styrdes av ett oundvikligt öde, vilket enligt Palmqvist gjorde att 
muslimerna fick för sig att fall av ”barnsäng”, ej gick att göra något för att rädda modern och 
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barnet. Inom islam fick man tydligen acceptera sitt öde.296 Läkarmissionär Karl Winqvist 
hävdar även att den utbredda fatalismen inom islam hade en delaktighet i utbredningen av 
olika sjukdomar i området. Han menar att ödestron var en starkt bidragande orsak bakom 
spetälskans härjningar. Tron på ett oundvikligt öde gjorde att muslimerna inte ens försökte 
skydda sig mot smitta, ex avskiljde man inte de smittade från de friskas skaror och man t o m 
äta med dem ur samma fat och dricka ur samma bägare som de.297

 
Lärarinnan Ida Härndahls syn på de traditionella muslimska sederna går tydligt idagen vid ett 
bröllop mellan två omvända muslimer. Enligt Härndahl var detta ett gott tillfälle för icke 
omvända muslimer att skåda och få en inblick i kristna seder och liturgi. Hon skriver; De fick 
då tillfälle att jämföra sina egna fula och syndiga seder med wåra goda och rena. Många fördomar kunna då få 
wika. Herren hjälpe oss alla här att wandra såsom ljusets barn midt ibland ett wanartigit släkte.298

 
Missionärernas kritik mot den inhemska kyrkan tog sig ibland starka uttryck. Här beskriver 
man hur den ortodoxa kristendomen byggt upp förtryckande maktstrukturer, vilka sedan har 
stelnat i sina gamla former. Missionärerna intar även en slags ”fundamentalistisk” och 
fördömande hållning till den ortodoxa kyrkan, där man menar att denna ej kan utveckla någon 
typ av samexistens med den evangeliska kyrkan. Den ortodoxa kyrkans nederlag måste och 
kommer att bli total. Man skriver att det ortodoxa klostret: 
 

Debra Bizen står såsom ett warnande exempel på huru det går med en kyrka och dess 
förnämsta andliga myndighet, då man gör sig en afgud af helgon, kyrkoceremonier och andra 
heliga ting, samt sätter människostadgar öfwer Guds ord. Den kamp som kämpas är en kamp 
för att utestänga ljuset, sanningen och lifwet och därmed kyrkans sanne herre själf. Man 
kämpar för willfarelsen och för att behålla den själftagna maktställningen. En sådan kamp 
kommer dock att sluta med ett förkrossande nederlag. Ljuset kan ej i längden utestängas af 
mörkret, själförblindelsen och widskepelsen.299

 
Missionär Karl Nyström beskriver hur samma kloster har byggt upp en slags hemlig och 
mystisk avgudarkult, en kult som utomstående ej ges insyn i. Att den ortodoxa kulten 
fokuserar sig kring ett föremål, vilka anses ha magiska kvaliteér, ger associationer till mer 
”primitiv” animistik religion. Nyström skriver: 
 

I ett skåp som står i mitten av det allra heligaste rummet i klostret förvaras en ”tabåt”, en 
liten massiv förkantlig tingest af trä eller marmor på hwilken de tio budorden jämte namnet på 
kyrkans skyddshelgon äro skrifna. Den skall motsvara israeliternas förbundsark. ”Tabå” 
betraktas af alla rättrogna med den widskepligaste wördnad. Jag tror icke man gör sig skyldig 
till överdrift om man säger, att den är en liten afgud. Weberbörande göra också allt för att 
hålla den i ett mystiskt dunkel.300

 
Animistiska trosföreställningar fördöms även på ett klart och tydligt sätt. Missionär P Olsson 
skildrar hur en s k andeutdrivning går till. Detta referat innehåller både fördomar och negativt 
värdeladdade ord. Han menar att själva andeutdrivningen går mycket vilt till. Under 
djävulsdansen skar sig folket med knivar så att stora köttsår uppkom, en sed som f ö 
praktiserades av de gamla Baalprästerna. Dessa syndiga och dåraktiga företeelser gjorde att 
vissa deltagare måste uppsöka stationen för att få behandling av de blessyrer, vilka dess 
djävulska och primitiva riter åstadkom.301 Denna ”hemska djävulsdans” förefaller emellertid 
ganska harmlös om man jämför med andra fenomen inom den animistiska kulturen. Missionär 
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Peter Andersson påstår att hedningarna har för sed att levande begrava ett av spädbarnen vid 
tvillingfödslar. Detta synnerligen bestialiska dåd hänvisades till ren och skär skrock. 
Anderson menade att hedningarna trodde att en sådan åtgärd skulle motverka det 
olycksbådande omen som tvillingfödslar innebar.302 Liksom missionsarbete bland muslimerna 
skildras även missionen bland animisterna som en oförsonlig kamp mellan ont och gott. 
Följande citat från missionär August Andersson kan man nästa tro är hämtad från en militär 
som beskådar en krigsskådeplats; han skriver; Wi skola ej alltid smida och hwässa wåra wapen, utan 
äfwen anwända dem emot satans bålwerk, som ej minst här äro starka.303

 
Sociala och samhälleliga faktorer 
Missionärerna är även ytterst kritiska mot de sociala och samhälleliga strukturer, vilka 
fungerar som ett effektivt hinder för infödingarna att ta till sig EFS budskap. Här riktar man 
en särskild stark polemik mot det patriarkala hierarkiska ”hövdingaväldet”, vilket får stå som 
en symbol för motståndet som de sanningssökandes strävan att upptagas i EFS gemenskap. 
Genom en rad åtgärder och repressalier blockerar dessa maktens män effekten av 
missionärernas verksamhet. För att missionärerna skall få en reell framgång med sitt 
missionerande krävs det att man bryter det traditionella patriarkala samhällsstrukturernas 
opposition. Missionär Olof Eriksson menar att möjligheten för missionens skolverksamhet att 
nå ut till kunamerna effektivt stoppas av byns äldre klienterium, vilka menade att; Wåra fäder 
ha ju icke förstått papper. I byarna talar man sins emellan. Vidare trodde de äldre att missionärerna, 
genom att lära barnen att läsa, skulle medföra att de skulle föra dem bort från byn till 
främmande länder.304 Detta åsikt stöds även av August Andersson som menar att de gamla 
förbjöd barnen att gå i skolan i tron att detta skulle leda till att ”missionen tog barnen ifrån 
dem”.305 Även följande citat från missionär August Andersson, skildrar här hur traditionella 
samhälleliga strukturer verkar hämmande för missionen bland kunamerna, Andersson skriver: 
 

Många kunamer ge wisserligen sanningen rätt och säga ja och amen till wår förkunnelse, men 
att taga steget helt ut från fäderneärfda wanor och widskepelser är swårt för dem. De äldres 
ord wäga så mycket i kunama. Det är ju godt och wäl, men om de ställa sig i wägen för 
sanningssökandet bland det yngre släktet, kan det ej annat än bedröfwa ens hjärta.306

 
Utav ovanstående konstaterar missionär Theodor Engdahl att det ej är lönt att offra energi på 
barn och ynglingar som har fientligt sinnade släkter.307

 
Även bland den muslimska befolkningen upplever missionärerna det paterialkala 
samhällsstrukturernas påtagliga makt och inflytande över befolkningen. Lärarinnan Ida 
Härndahl anser att trots att muslimska flickor frekvent söker sig till stiftelsens skolverksamhet 
är de reella resultaten av skolverksamheten blygsamma. Anledningen till detta förklaras av 
barnens föräldrar, vilka genom skrämsel och lock får flickorna att lämna skolan.308 Denna 
tendens att utifrån samhälleliga aspekter förklara folkets ringa anslutning till stiftelsens 
verksamheter kan man även se i samband med stiftelsens läkarmission. Här påstår man att de 
muslimska hövdingarnas makt begränsar på ett effektivt sätt folkets möjligheter att besöka 
missionens sjukstuga. Folket känner sig obekväma att uppsöka kliniken för att, som Anders 
Renlund skriver; 
 

Då det blir kändt för hövdingarna, som ständigt spionera på oss, så utfästa de förbud, att 
många ej får samlas i medicinboden och att samme man ej skall komma så ofta. Detta förbud 
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åtföljas af de strängaste hotelser och det arma folket tror att allt ligger i hövdingarnas 
händer, så som lycka och olycka, hälsa och sjukdom, lif och död, helvete och paradis. När 
skall detta hövdingawälde wika?309

 
Aspekter rörande genus 
Missionärerna hade många synpunkter på den eritrianska kvinnas plats och situation i det 
traditionella samhället. Generellt sett menar missionärerna att kvinnorna i muslimska och 
ortodoxt kristna kommuniteter levde under svåra sociala förhållanden, där hennes 
underdånighet gentemot föräldrar och make i närmast var total. Lärarinnan Therese Palmqvist 
påstår visserligen att den abessinska kvinnan ej står lågt i förhållande till andra afrikansk folk 
men om man jämför hennes situation med sina kristna medsystrar i Sverige var hon tämligen 
kuvad.310 Den muslimska och ortodoxa traditionen att gifta bort unga flickor väcker stor anstöt 
hos Palmqvist. I dessa arrangerade äktenskap sätts kvinnorna ofta i en slags gisslansituation, 
vilket innebär att många flickor ej får lämna huset utan sin mans tillåtelse. Denna fångenskap 
upphör först när flickan fött mannens första barn. Palmqvist menar att flickornas svåra 
situation resulterar i att många helt sonika rymmer från sina män och löper tillbaka till 
föräldrarna eller någon närstående släkting.311 Vad gäller de eritrianska kvinnornas mentala 
förmågor anser Palmqvist att dessa ej får möjlighet att blomma ut i den sociala och religiösa 
kontext hon verkar i. Palmqvist skriver: 
 

I allmännhet förefaller det mig den unga abesinska kvinnan wara intelligent och att ha ett 
mjukt och älskligt wäsen. Men dessa goda anlag ha föga utsikt att utvecklas genom de 
omständigheter, hwari hon lefwer. Utan upplysning och andlig lyftning och genom ett tungt 
enformigt arbete förslöas hon allt mer och mer.312

 
Palmqvists åsikter om kvinnans utsatta ställning i det traditionella muslimska och ortodoxa 
samhället stöds av Ida Härndahl. Härndahl refererar till en rad muslimska 
”äktenskapstragedier”, vilka framställs som typexempel på kvinnan systematiska förtryck 
inom islam. Muslimska föräldrar säljer ut sina döttrar som äktenskapsparter till de muslimska 
män som betalar bäst. Härndahl hade själv kommit i kontakt med en muslimsk kvinna vilken 
hade drabbats av detta öde. Hon låstes in och bevakats noga av sin mans släktingar. Härndahl 
fick träffa ”fången” (om nu fickan var så strängt bevakad är det ju lite förvånande att 
Härndahl, som kristen missionär utanvidare fick besöka den samme) och fann en 
desillusionerad och apatisk flicka som varken ville äta eller dricka och endast önskade att dö. 
I denna hopplösa situation fällde flickan följande kommentar; Ja där långt borta (Sverige förf. amn.) 
så till och med kvinnan weta så mycket, och här skola wi sitta instängda och weta ingenting.313

 
Hur såg då missionärernas kvinnosyn ut och behandlades eritrianska flickor och pojkar på ett 
likvärdigt sätt? Vissa indicier tyder på att stiftelsens emancipatoriska syften då det gäller de 
eritrianska kvinnorna var en aning dubbelbottnad. När det gäller skolverksamheten kan man 
spåra fragment som tyder på att missionen hade en ganska tydlig uppfattning vad som var 
”passande” för en man respektive kvinna att sysselsätta sig med. Skolverksamheten skall 
nämligen ses som ett redskap för att forma och uppfostra flickor och pojkar till en viss plats 
och funktion i samhället. Bildningsidealet som uttrycks i skolverksamheten speglar troligtvis 
även de rådande attityder och normer kring genus som fanns i missionärskontexten. Angående 
skolverksamheten konstaterar missionär Karl Nyström att flickornas prestationer är 
”förhållandevis tillfredsställande”, då man beaktar den miljö dessa ska verka i.314 Vidare anser 
Nyström att; Resultaten bland flickorna av den teoretiska undervisningen är klen med svenska mått mätt, dock 
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är den tillräcklig för de förhållanden wåra flickor här komma att lewa i. Utav detta påstår Nyström att största 
wikten bör läggas wid uppfostran, handarbete och hushållningssysslor.315 Av detta kan man konstaterar 
att missionärerna på inget sätt förespråkade en undervisning, vilken skulle utmynna i ett 
ifrågasättande av de gamla traditionella könsmönster som existerade i samhället. På ett sätt 
kan man med viss fog påstå att stiftelsens skolverksamhet istället cementerade de gamla 
könsrollerna, där kvinnorna förväntades att vara en ”pass upp” på sina män och utföra vissa 
”okvalificerade” tjänster knutna till hemmets lugna sfär. 
 
Evolutionära och imperialistiska tankesätt 
En rad uttalanden från EFS missionärer pekar på att stiftelsen backade upp kolonialmaktens 
politik i Eritrea. De italienska myndigheternas agerande väckte både missionärernas beundran 
och respekt. När det uppkom konflikter mellan kolonialmakten och infödingarna ställde, sig i 
det fall vi har tagit del av, missionärerna på den förras sida. Ex försvarade missionär 
Sundström den italienarnas hårdhänta politik gentemot de ”grymma” muslimerna. Han ansåg 
att muslimernas hårda och oförsonliga sinnelag motiverade kolonialmaktens kanske lite 
hårdhänta metoder, behandlade man muslimerna med silkeshandskar skulle de tappa 
respekten för ”auktoriteter”.316 Anders Renlund delar Sundströms åsikter i denna fråga. Han 
menar att det är legitimt för de europeiska kolonialmakterna att bekämpa och få herravälde 
över de aggressiva muslimska stammarna, vilket förhoppningsvis skall resultera i att de 
muslimska rikena för alltid skall förpassas till historien.317

 
Även olika italienska ”bestraffninsgexpeditioner” som den ortodoxa kristna delen av 
befolkningen får stöd från missionärerna. Här betraktar man kolonialmakten som en slags 
”moralisk garant” som griper in och bestraffar olika försändelser hos infödingarna. Här 
framställs den traditionella kulturen som ond och brutal medan den europeiska 
kolonialmakten ses som god och civiliserad.318 Stiftelsens goda förhållande till de italienska 
myndigheterna går även i dagen när missionär Roland Sundström besöker den italienske 
kommissarien i Kheren med angående av en byhövdings obstinata handlande. Sundström 
hade nämligen blivit avvisad och bortkörd från en by i kunamaområdet och sonderade nu om 
inte kommissarien kunde agera på ett sådant sätt så att den akutella byhövdingen skulle bli 
vänligare till sinnes och ge tillstånd till stiftelsen att upprätta en missionsstation i byn. 
Kommissarien, vilken f ö beteckandes som en ”vän” till missionen, lovade att han personligen 
skulle tala förnuft med hövdingen i den aktuella byn. Beträffande byhövdingen skriver 
Sundström vidare att kommissarien, ..hade åtskilligt otalt med honom, bl a visade han avoghet att betala 
skatt. Däravf hade kommissarien i sinnet att upprätta en italiensk station i byn, ty de woro däruppe ett hårdt, 
självständigt folk.319 Att missionärernas välvilja mot italienarna var ömsesidig bekräftas av att 
Eritreas guvinör uttryckligen sade att han uppskattade stiftelsens arbete och att dennes gärning 
banade väg för civilisationens landvinningar.320

 
Bland missionärerna finner man även ett subtil men ändock otvivelaktig glorifierande attityd 
till ”europeisk civilisation”, d v s dess materiella rikedom, dess överlägsna teknik, ekonomi, e 
t c. Denna hållning gör även att man indirekt undervärderar och i vissa fall negligerar och 
förkastar de traditionella samhällsformerna. Den accelererande tekniska utveckling som 
skådats i Västeuropa kopplas på ett obskyrt sätt till den kristna Guden och betraktas som ett 
kvitto över att västvärlden åtnjuter en särskild gudomlig välsignelse. Missionär Johan Magnus 
Nilsson skriver; 
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Man säger att när de stora elektriska tornen (troligen syftas det på ”telegraftorn” förf. anm.) 
blir uppställda här och hwar i wärlden, den elektriska gnistan skall föra budskapen utan tråd 
genom Wärlden. I Guds rike har den konsten warit känd sendan länge. Från tornen i 
Stockholm och Kulluko (en missionsstation i Kunamaområdet förf. anm.) war lifsströmmen 
liflig under jubilemumssångerna och den har icke upphört än. Missionens filantropiska 
ledstjärna anses vidare, nog bero på att wi hafwa ett krafttorn äfwen i himmeln och att detta är 
i ständig werksamhet med att utsända evangelium.321

 
Även Therese Palmqvist sätter samman samhällets utvecklingsgrad med dess trosåskådning, 
där ett primitivt samhälle präglat av nöd associeras med en ”outvecklad gudstro”. Här ser hon 
ett intimt samband mellan lutherdomen, samt samhällets kulturella och moralisk utveckling. 
Religionen anses vara en förutsättning för en god samhällsmoral, förfinade seder och 
traditioner. I fallet Abessinien skriver Palmqvist följande; Man kanske kan tro att nöden är ej så stor 
i ett kristen land som Abessinien om man jämför med ett hedniskt land. Detta är i viss mån sant. Men eftersom 
kristendomen stelnat här under århundradenas lopp till en yttre form, har den blott i ringa mån kunnat 
genomtränga och förädla folket med dess tankesätt, seder och bruk.322 Infödingarnas jordbruksmetoder 
imponerade inte heller direkt på missionärerna. Bl a ansåg man att den omfattande 
hungersnöden 1902-1903 direkt anstod på ett misskött och irrationellt jordbruk. Muslimernas 
jordbruk betraktades nämligen så till den milda grad rudimentärt och ineffektivt, både vad 
gäller brukningsmetoder och jordbruksredskap, att dess avkastning blir direkt lidande, vilket i 
sin tur gav upphov till svält.323 Ida Härndahl menade t o m att allehanda olyckor som drabbade 
den muslimska befolkningen, så som missväxt, gränhoppssvärmar, sjukdomar e t c, skulle 
effektivt bekämpas om infödingarna bekände sig till den kristna Guden.324 Här är det dock lite 
oklart om Härndahl menar att den kristne guden bestraffar de otrogna eller om hon syftar på 
att i och med att muslimerna bekänner sig till en icke-existerande Gud, alternativt en ond 
gudomlighet (muslimerna kallas ju i vissa sammanhang ”satans anhängare”), ej åtnjuter något 
gudomligt skydd för dylika olyckor. Angående grasserande sjukdomar menar K G Roden att 
den omfattande boskapspesten, vilken var upphov till mycken nöd bland muslimerna, 
frapperande nog ej medförde att de otrogna tog och erkände Guds tuktande hand och lät sig 
omvändas till Jesus Kristus.325 Här tycks Roden försiktigt insinuera att sjukdomar och olyckor 
var ett resultat av att muslimerna blev bestraffande av den ”tuktande” kristna Guden. Varför 
muslimerna skulle ”förtjäna” ett sådant straff förtäljer emellertid icke Roden, kanske räckte 
det med att de helt enkelt var, - just muslimer! Även diverse åkommor och härjande 
sjukdomar bland muslimer och ortodoxa kristna anses härstamma från infödingarnas låga och 
primitiva kulturella utvecklingsnivå. Olika typer av brännskador tycks vara ett vanligt 
förekommande problem bland befolkningen. Genom att jämställa animisternas 
utvecklingsnivå med den nivå de svenskarnas förfäder stod på, är det uppenbart att Karl 
Wingvist vill framställa den eritrianska kulturen som både eländig och ofullbordad, han 
skriver; 
 

Abesinaren bor såsom wåra förfäder under ”sotig ås”. Eld göras midt på golfwet och då 
kwällarna äro kalla, sätter man sig så nära elden som möjligt. Det händer då icke sällan att 
någon af de små faller i elden. En och annan af de gamla, som ligga, och somna wid elden och 
bli brända. Deras kläder fatta eld.326

 
Vidare fortsätter Winqvist att förtälja att den höga frekvensen av binnikemask bland 
muslimerna och de ortodoxa kristna, främst beror på att de konsumerar ett ofullständigt stekt 
eller kokt kött. Detta samband mellan magplågor och mattillagning har ej gått upp för folket 
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325 Missionär K G Roden, Missionstidningen 1905, s 60, F.A.G. 
326 Läkarmissionär Karl Winqvist, Missionstidningen 1905, s 101, F.A.G. 
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som istället har mycket underliga föreställningar om vad magplågorna kommer ifrån. Många 
tro att de ha ormar och ödlor i magen. Emedan de känna ”huru odjuren fara omkring därinne”, äro de alldeles 
säkra på sig i den saken.327 Då det gäller infödingarnas bristfälliga bostäder, vilka anses släppa in 
en ansenlig mängd regnvatten, ses dessa ge upphov till reumatiska besvär bland befolkningen 
samt svårartade fall av feber.328

 

2.2.3 Tolkning och sammanfattning av empirin 
 
Religiös liberalism och idealism 
Missionärerna uppvisar tydliga idealistiska tankegångar då de beskriver eritrianerna som 
individer och dess kultur. Detta liberala synsätt beskriver eritrianernas religion och kultur 
utifrån ett negativt perspektiv, där religionen anses vara roten till afrikanernas låga och 
torftiga, andliga och materiella nivå. Indirekt påstår missionärerna att animism, otrodox 
kristendom och islam är oförmögna att skapa ett gott samhälle med goda och ansvarsfulla 
människor. För att komma till rätta med dessa problem finns det endast en väg att gå, 
nämligen en individuell frälsning av den enskilde infödingen. Denna åsikt är synnerligen 
idealistisk och liberal till sin natur då den i princip utesluter andra tänkbara orsaker bakom 
infödingarnas påstådda andliga och materiella missär än just religiösa faktorer. Därmed blir 
även missionärernas beskrivning av infödingarnas religion och kultur mycket schablonartad 
och naiv. Omvänder sig den enskilde infödingen kommer alla problem att lösas, en åsikt som 
i ett drag utesluter betydelsen av de kollektiva och materiella strukturer som infödingen verkar 
i. 
 
Patrialkalism 
Det patrialkala inslaget i missionärernas beskrivningar av relationerna mellan afrikanerna och 
missionärerna är tämligen påtagligt. Framför allt animisterna beskrivs som lite bortkomna och 
enfaldiga barn vilka behöver kontrolleras och uppfostras av en myndig och handlingskraftig 
mission, vilken s a s vet eritrianernas bästa. Detta synsätt legitimerar p å s hela missionen, då 
eritrianerna beskrivs som oförmögna att själva och av egen kraft organisera sitt samhälle på 
sådant sätt att det sker en ”andlig och lekamlig lyftning” av den samme. Denna patrialkala 
ståndpunkt medför även en tydlig hierarki mellan infödingarna och missionärerna, där de först 
nämnda måste underkasta sig missionärernas myndiga fadersroll. I detta fall beskrivs 
infödingarna ofta i termer av arma och oförståndiga barn som måste uppfostras av missionen. 
 
En viss rasåtskillnad men ingen tydlig rasism 
Den patrialkala synsättet kan i sig själv uppfattas om rasism. Dock är missionärernas 
inställning till afrikanerna inte rasistisk i egentligt betydelse i o m att de förknippar 
infödingarnas synd, ondska, dumhet, råhet, e t c med dess religion. Det ges således ej någon 
slags biologisk förklaring bakom eritrianernas påstådda synd och ondska utan synden och 
ondskan hänvisas istället i infödingarnas religion. Det är religionen i sig själv som är 
upphovet till eritrianernas lättja, brutalitet, vidskeplighet och materialism. Emellertid medför 
detta synsätt ej att omvända eritrianer tillfullo benämns som likvärdiga medlemmar i kyrkan. 
Missionärerna tycks känna ett behov att i vissa sammanhang göra en viss distinktion mellan 
infödda medarbetare och deras svenska dito. Ex benämns infödda medarbetare som tjänare, 
ett föga ärorikt epitet vilket aldrig kopplas samman med svenska medarbetare inom 
missionen. 
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Socialdarwinistiska och imperialistiska attityder 
Analysen har blottat att det förekom ett stort antal uttalanden som kan styrka att missionärerna 
betraktade det eritrianska samhället med socialdarwinistska ögon. Missionsfältet sågs som en 
oförsonlig kamp mellan de trogna och de otrogna, där endast en fullständig seger, framförallt 
gentemot islam, endast var gott nog. Missionärerna hade en fundamentalistisk hållning så till 
vida att man inte på några sätt kunde tillåta och acceptera att andra religioner verkade i landet. 
De falska lärornas hot var så överhängande att de måste utrotas fullständigt och någon 
samexistens var det ej talan om. Denna aggressiva attityd gentemot andra religioner var även 
kopplat till en evolutionär syn på samhällenas utveckling, där det traditionella eritrianska 
samhället vare sig det rörde sig om animister, muslimer eller ortodoxa kristna kommuniteter, 
ansågs representera en lägre social, kulturell och andlig utvecklingsnivå. Detta synsätt 
legitimerade även att missionärerna, för ”infödingarnas eget bästa”, måste krossa den 
traditionella kulturen och ersätta den med en kristen västerländsk dito. Socialdarwinsmens 
praktiska tillämpning utmynnade för EFS missionärers fall i en imperialism. Denna 
imperialism var icke endast en slags kulturimperialism, vilken hävdade att kristna 
trosuppfattningar och traditioner, västerländsk teknik, materiell rikedom, socialt liv e t c, var 
överlägset traditionellt socialt och kulturellt liv, utan missionärernas imperialistiska 
uppfattningar försvarade även att europeiska stater (i detta fall Italien) skaffade sig en 
territoriell militär och politisk överhöghet över de lägre ”stående kulturerna”. I linje med detta 
synsätt försvarades olika militära bestraffningsexpeditioner gentemot de krafter i det 
traditionella samhället som ifrågasatte Italiens självtagna rättighet att utöva en militär och 
administrativ kontroll över landet. 
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3. Avslutning 
 
3.1 Slutsatser 
 
Då vi jämför de två olika missionsorganisationerna kan vi konstatera att dess missionärer hade 
mycket likartade uppfattningar beträffande afrikanerna och deras kultur. Den idealistiska 
hållningen är i detta avseende påtaglig. Orsaken bakom animisternas, muslimernas och de 
ortodoxa kristnas torftiga materiella och andliga tillvaro var dess religion. Afrikanernas 
religion ansågs locka fram afrikanernas mörkaste sidor, den var orsaken till dess naivitet, 
lättja, ondska, synd, brutalitet e t c. Afrikanernas traditionella religion kontrasterar här skarpt 
mot den lutherska läran. Lutherska kristna framställs som upplysta, givmilda, goda och 
rationella människor präglade av kärlek till deras nästa och om bara afrikanerna ville 
omvändas till missionärernas religion menade man att det skulle ske en allmän lyftning av 
infödingarnas andliga och materiella nivå. Missionärernas liberala hållning måste betecknas 
som både stereotyp och chauvinistisk i den mening att de indirekt utesluter de världsliga 
sociala, politiska, ekonomiska strukturer som omger afrikanerna. I detta idealistiska 
perspektiv blir därmed en individuell frälsning av afrikanerna det primära. Här tycks man 
endast indirekt ägna någon uppmärksamhet åt de kollektiva gemenskapsformers betydelse för 
utformandet av afrikanernas kulturella och religiösa system. Jämsides med det liberala 
perspektivet verkar även en framträdande patrialkalism. Både missionsförbundets och EFS;s 
missionärer intar en slags myndig fadersroll gentemot infödingarna, vilka framställs som lite 
tröga, vilseledda och svagsinta och därmed oförmögna att själva ta sig ur sitt ömkliga 
tillstånd. I detta sammanhang beskrivs infödingarna ofta som naiva barn vilka behöver en 
handfast uppfostran av de svenska missionärerna. Ett sätt att legitimera denna fadersroll är då 
missionärerna tar upp exempel på när infödingarna själva ”erkänner” sin underlägsenhet och 
ber om missionens barmhärtiga nåd att förbarma sig över deras arma själar. Här tycks 
afrikanerna själva acceptera sitt, inte bara beroende, utan även underdånighet mot missionen. 
Den patrialkalistiska attityden är främst synligt i förhållande till animisterna. Missionens 
patrialkala förhållningssätt gentemot muslimerna och de ortodoxa kristna är alltså ej lika 
framträdande. 
 
Trots att missionärerna intog en patrialkal inställning mot afrikanerna innebär inte detta att de 
kan beskyllas för att vara rasister. Förvisso fällde missionärerna en rad nedvärderande 
kommentarer beträffande infödingarnas kollektiva mentala beskaffenhet men även om man 
framställer deras ”mentala handikapp” (s å s lättja, ondska, synd, enfaldighet e t c) som ett 
faktum, så menar man icke att de för alltid är dömda till denna tillvaro. Det finns alltså en väg 
ut ur denna moraliska och materiella dekadans, denna väg är fräsningen, d v s en omvädning 
till lutherdomen. Afrikanernas torftiga andliga och materiella tillvaro hänvisas m a o ej till 
genetiska faktorer. Därmed kan ej missionärerna anklagas för att anamma rasbiologiska 
förklaringar till infödingarnas påstådda omoral och låga materiella standard. Även om EFS;s 
och Missionsförbundets missionärer i en strikt bemärkelse ej hade rasistiska åsikter innebar 
detta emellertid inte att de förespråkade en fullständig integrering av afrikanerna i deras 
respektive församlingar. När allt kommer omkring gjorde man en, kanske omedveten, 
distinktion mellan svarta och vita församlingsmedlemmar. Beträffande missionsförbundet 
betecknade man alltid inhemska medhjälpare för svarta medan i EFS fall benämnde vissa 
inhemska kristna så som tjänare till missionen. När det gäller det senare exemplet har vi ej 
hittat några exempel på att svenskar skulle ha benämnts med en det underdåniga epitetet 
”tjänare”. I något enstaka fall (som dock ej ska ses som representativt för hela missionskåren) 
sammankopplar man även inhemska kristna med vissa nedvärderande attribut. 
 
Slutligen kan man spåra mer eller mindre framträdande socialdarwinistiska åsikter bland 
missionärerna. Särskilt märkbart är detta i EFS hållning mot islam. Missionsfältet beskrivs 
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som en obeveklig kamp mot islams utbredning. Här målade missionärerna upp en hotande 
bild över verkligheten, där det gällde att ”mota Olle i grind”, d v s mobilisera alla tänkbara 
krafter för att stoppa islams stora landvinningar. I detta sammanhang beskrivs missionen som 
ett slags slagfält, där endast ett totalt utplånande av islam accepteras. Att religionerna skulle 
kunna verka i någon form av samexistens är nästan en absurd tanke, en fullständig seger eller 
ett totalt nederlag är endast de alternativ som existerar. Hos Missionsförbundet finner vi ej 
denna extremt aggressiva hållning emot animisterna. Vissa socialdarwinistiska drag går dock 
igen även hos missionsförbundets missionärer. Både EFS och Missionsförbundet har en tydlig 
utvecklingstanke i deras tolkningsmodell. Här betecknar man i princip allt som associeras 
med det traditionella afrikanska samhället som primitivt, lågt stående och därför också 
mindervärdigt i förhållande till en europeiska kristna kulturen, vilken betecknas som förfinad 
och välutvecklad. Det evolutionära perspektivet blir således framträdande, där man anser att 
de värden s k ”primitiva samhällen” är underlägsna de värden ett ”civiliserat samhälle” 
representerar. Med detta synsätt legitimerar även missionärernas Europas självtagna rätt att 
lyfta de traditionella rudimentära afrikanska samhällena till en ”högre nivå”. Det 
socialdarwinistiska tänkandet avspeglas även i en aktiv kulturimperialism. Det är frapperande 
hur missionärerna från de båda missionsorganisationerna urskillningslöst favoriserade de 
västerländska idealen. Traditionellt afrikanskt samhällsliv, ex traditioner, socialt liv, 
ägandeformer, arbetsdelning e t c negligerades skoningslöst av missionärerna. Det 
kulturimperialistiska attityden blir speciellt uppenbar i de fall då missionärerna 
överhuvudtaget inte ens tycks intressera sig för att förstå varför infödingarna handlar som de 
gör. Inte heller har man något intresse över att förstå de traditionella institutionernas funktion. 
En viktig skillnad mellan missionsorganisationerna är att EFS missionärer intog ställning för 
det imperialistiska systemet, medan Missionsförbundets missionärer intog en mer kritisk 
hållning gentemot kolonialmakten. Studien har påvisat en rad exempel där EFS försvarat 
imperialismen, vilken man menar var en förutsättning för att kuva de upproriska muslimerna 
och andra uppstudsiga afrikanska hövdingar. Den italienska kolonialmakten framställs som en 
garant för att fred och säkerhet skulle råda i regionen och i detta perspektiv ansåg EFS,s 
missionärer även det fullt legitimt att Italien brukade våld för att upprätthålla sin politiska 
makt över Eritrea. 
 
Vår analys ger även vid handen att missionärerna ej gjorde någon distinktion mellan sakrala 
och profana aspekter kring sitt missionsarbete. Den konkreta politiska, materiella och tekniska 
verkligheten fick alltid en religiös dimension. Religionen ansågs som en grundförutsättning 
för att en god samhällsutveckling skulle åstadkommas. Stod folket på en ”låg religiös nivå” 
medförde även detta att infödingens samhälle stod på en låg materiell och teknisk 
utvecklingsnivå. I vissa fall tog detta tänkande sina mest osmakliga och extrema uttryck, ex 
gjorde en missionär i EFS en tydlig koppling mellan en gudomlig makt och den glansfulla 
europeiska civilisationen, där den senare s a s var en bekräftelse på att den civiliserade 
västerländska kulturen dyrkade den sanna och rätta gudomligheten. 
 
Av de slutsatser vi gjort ovan kan vi konstatera att de svenska missionärerna var med i 
spridandet av fördomar om afrikaner, vilket gör att de även har en del i upptrappningen av 
rasbiologiska och speciellt kulturimperialistiska fördomar som under denna tid var i svang i 
Europa. Missionärernas brev var i många fall den enda kontakten svenskarna fick med 
afrikaner och den afrikanska kulturen. Ingen TV fanns. Inte heller fanns det gott om andra 
alternativa källor till missionärernas rapporteringar om Afrika och afrikaner. Alltså hade 
missionärerna en monopolställning på att sprida kunskap om afrikanerna. Den bild som 
missionärerna förmedlade av afrikanerna var en bild bestående av många negativa 
projektioner, och det var framförallt skillnaderna till Europa som lyftes fram och kritiserades, 
om inte rent av förlöjligades. Däremot anser vi inte att missionärerna var en del av 
grundorsaken till den ideologiska utvecklingen som bl a ägde rum i Sverige under de följande 
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årtiondena. Studien tyder på att missionärerna ej var medvetna att de i vissa fall intog ett sorts 
rasistiskt perspektiv i bedömandet av afrikanerna. Den latenta rasismen lyser igenom i 
missionärernas berättelser och visar vilken makt de begynnande influenserna manifesterade i 
de missionerande människornas tankevärld trots att man ur teologisk perspektiv tog avstånd 
av allt som kan kallas rasism och rasbiologi. I detta ljus kan nog även den 
kulturimperialistiska och i viss mån den imperialistiska hållningen, som var klart tydligare, 
bör förstås som en produkt av samhällsklimatet i Europa. 
 
3.2 Diskussion 
 
En förklaring till att EFS;s missionärer generellt sätt intog en mer aggressiv och fördömande 
hållning mot muslimerna än vad missionsförbundet missionärer gjorde mot de kongolesiska 
animisternabör nog förklaras av psykologiska faktorer. Den skarpa fördömande attityden till 
islam och i vissa fall till den koptiska kyrkan bottnar nog i att dessa upplevdes som ett större 
potentiellt hot än vad animisterna gjorde. Islam var ju en missionerande religion. Man stred 
alltså delvis om att frälsa samma själar, vilket gjorde att det uppkom en naturlig rivalitet 
mellan religionerna, vidare gjorde islams eventuella utbredning att man målade upp en mörk 
och hotande bild över de otrognas segertåg. I förhållande till animisterna hade även 
muslimerna en starkare politisk ställning, vilket i sig själv kan ha medfört att missionärerna 
uppfattade dessa som ett större hot än animisterna. Att EFS; misssionärer betraktade 
muslimerna som fanatiska och kritiserade dessa för en mängd olika försyndelser, som de 
protestantiska missionärerna själva gjorde sig skyldiga till, ger upphov till en intressant 
tolkning ur jungiansk perspektiv. Muslimerna var till viss del rätt lika de protestantiska 
missionärerna. Båda bedrev mission och bekände sig i mångt och mycket till liknade religiösa 
tankar och värderingar. Dessutom var båda representanter för mäktiga civilisationer och 
missionerade bland ett folk med en fundamentalt annorlunda kultur och världsbild. Detta kan 
medföra att missionärerna egentligen identifierar sig själva med muslimerna, men eftersom 
dessa är rivler sinsemellan riktas identifikationen främst på de mörka sidorna, vilket gör att de 
protestantiska missionärerna projicerade sina skuggor på muslimerna. Man kan även 
spekulera om inte de egna dåliga sidorna lades på muslimerna för att själva inte behöva ta itu 
med dem. Detta är hypoteser skulle kunna vara fruktbara utgångspunkter för vidare forskning 
i ämnet. 
 
Att missionerna hade en fördömande inställning emot infödingarnas kultur förklaras nog till 
stor del på missionärernas totala ointresse för att sätta sig in i den befintliga afrikanska 
kulturen. Hade man åtminstone haft ambitioner att försöka förstå inhemska traditioner och 
samhällsliv, torde man haft en mer ödmjuk inställning till densamme. Då hade missionärerna 
kanske även fått en större insikt i de olika traditionernas funktion i lokalsamhället, vilket 
förmodligen hade medfört att man hade haft en tolerantare uppfattning till afrikanernas seder 
och traditioner. Man ska ju som bekant vara försiktig med att kritisera det man ej förstår och 
denna studie visar att missionärerna i många fall ej hade någon djupare insikt i afrikanernas 
religiösa och sociala liv. Detta avståndstagande kan även spåras tillbaka till den kristna 
dualismen, där man gärna ställer gott mot ont. Missionärernas givna verktyg för att legitimera 
sitt handlande blev då förstås att negligera den rådande kulturen. Man såg sig själv som det 
goda idealet varför de andras roll blev den motsatta. Kritiken mot afrikanerna var emellertid 
många gånger direkt självmotsägande. Det är en paradox att man å en sidan menade att dessa 
var egotrippade individer vilka var fixerade vid materiella ting medan man å andra sidan 
beklagade deras låga materiella standard samt kritiserade deras ovilja till att underkasta sig ett 
hårt arbete. Om den afrikanska kulturen värderade de materiella aspekterna så högt torde man 
även ha bemödat sig mer för att skaffa sig en högre materiell nivå. Ofta kritiserade man även 
afrikanerna för sådana egenskaper som likväl hör samman med den europeiska kulturen. 
Kritiken att afrikanerna skulle vara lata som arbetare förankras ju naturligtvis i den 
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protestantiska arbetsetiken som har växt fram bland det kapitalistiska produktionssättet. Ur 
detta perspektiv faller det som så att det kapitalistiska samhället i samspel med den kristna 
dualismen hade format missionärernas tankar på ett sätt som gjorde det omöjligt att acceptera 
den afrikanska synen på arbete eller kulturen överhuvudtaget. Inte heller kunde missionärerna 
acceptera den animistiska världsuppfattningen då denna var helt oförenlig med den linjära 
tids- och rumsuppfattningen som krävs för det kapitalistiska produktionssättet. 
 
Beträffande missionärernas latenta tendenser till rassegregation, (samtidigt som de inte gav 
någrat antydningar på en teoretiskt förankrad rasism) kan detta förstås som en motsättning 
mellan det kristna jämlikhetsidealet och de rasistiska tankegångarna som började svepa över 
Europa vid denna tid. Det kan även förefalla ganska naturligt att missionärena lätt kopplade 
ihop det han såg. Afrikanerna såg ju annorlunda ut samtidigt som de betedde sig på ett sätt 
som inte kunde riktigt förstås av missionärerna. Den omedvetna men underliggande 
associationen som gjordes mellan svart och främmande har nog sin plats i 
förklaringsmodellen. Även missionärernas benägenhet att ”pracka på” infödingarna ett dåligt 
samvete p g a dess påstådda synd, kan tolkas i ett patrialkalt perspektiv. Genom att påtala 
infödingarnas synd, måste dessa underkasta sig missionens helgande medel, missionens nåd 
befästs därmed missionärernas kontroll och överhöghet gentemot afrikanerna. Syndbegreppet 
blir således ett redskap för missionärerna att bryta ned afrikanernas motstånd mot missionen 
genom att få dem att ta avstånd från sin tidigare livsföring. 
 
3.3 Sammanfattning 
 
I detta arbete syftar vi att beskriva hur svenska missionärer bemötte afrikanerna och dess 
kultur i början på 1900-talet. Vår övergripande ambition är att identifiera vilka etiska och 
ideologiska strukturer som låg till grund för missionärernas bedömning av afrikanerna och 
deras samhällen. Studien är komparativ på så sätt att vi syftar att jämföra missionärer från två 
olika missionsfält och missionsorganisationer syn kring dessa frågor. Detta upplägg möjliggör 
sedan en jämförelse mellan organisationerna, där vi kan identifiera både likheter och 
skillnader kring dessa frågor. Slutligen kommer vi även att ta oss friheten att ge några mer 
personliga och hypotetiska förklaringar till missionärernas enhetliga alt. disparata åsikter 
kring dessa aspekter. Våran huvudfrågeställningen är om man kan se likheter och skillnader 
mellan tidiga 1900-tals missionärer i deras inställning till afrikaner från olika kulturella och 
religiösa traditioner? Centralt är om vi kan spåra om och i så fall hur samtidens ideologiska 
idéer användes av missionärerna i deras försök att begripliggöra kulturmötet mellan afrikaner 
och européer. För att angripa följande problemområde har vi valt att använda en 
hermaneuetisk metod med inslag av fenomenografi. Konkret innebär det att vi har gått 
igenom missionärsbrev som presenteras i 1911 årsupplaga av tidningen ”Missionsförbundet” 
och 1904-1906 årsupplagor av EFS; tidningsorgan ”Missionstidningen”. Vår studie visar att 
missionärerna från de skilda missionsorganisationerna i stort hade samstämmiga värderingar 
till afrikanerna. I huvudsak kan vi se att missionärerna använde fyra olika typer av ideologier 
för att dels förklara behovet av mission bland afrikanerna samt dels att förklara afrikanernas 
mentalitet och samhällssystem. Missionärernas värderingssystem bestod av en 
sammanblandning av patrialkala, liberala (idealistiska), socialdarwinistiska, 
kulturimperialistiska, samt i EFS fall imperialistiska idéströmningar. Studien har emellertid ej 
påvisat att missionärerna skulle inta en tydlig rasistisk hållning gentemot afrikanerna, dock 
tycks missionärerna ha ett behov att distansera sig från afrikanerna och på så sätt bygga upp 
vissa rasbarriärer mellan folkgrupperna. Dock menade man ej att afrikanerna var mindre 
värda för att de skulle representera en lägre ras, utan de nedvärderande kommentarerna till 
afrikanerna och deras samhällen hänvisas istället till deras religion, det var nämligen den som 
var upphovet till afrikanernas låga utvecklingsnivå. 
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1. Inledning



1.1	Uppsatsens bakgrund och relevans



I detta arbete syftar vi att beskriva hur svenska missionärer bemötte afrikanerna och dess kultur i början på 1900-talet. Vår övergripande ambition är att synlig-göra vilka etiska och ideologiska strukturer som låg till grund för missionärernas bedömning av afrikanerna och deras samhällen. Studien är komparativ på så sätt att vi syftar att jämföra missionärer från två olika missionsfält och två olika missionsorganisationer utifrån dessa frågor. Detta upplägg möjliggör sedan en jämförelse mellan organisationerna, där vi kan identifiera både likheter och skillnader kring dessa frågor. Slutligen kommer vi även att ta oss friheten att ge några mer personliga och hypotetiska förklaringar till missionärernas enhetliga alt. disparata åsikter kring dessa aspekter.



Valet av uppsatsämne växte fram ur vårt personliga intresse av att göra en fördjupad studie kring svenska missionärers möte med främmande religiösa och kulturella traditioner. Lejonparten av den forskning som till dags dato har skrivits om mission i främmande länder har inriktat sitt intresse på en ”faktamässig och stereotyp” redogörelse över respektive missionsförbunds centrala händelser. I många fall har dessa endast indirekt berört de mer djuplodade och kvalitativa aspekterna kring missionsarbetet. Det mesta som är skrivet om mission är tillika tämligen tendentiöst, i o m att den aktuella s k ”forskningen” har bedrivits av personer vilka på ett eller annat sätt kan direkt knytas till respektive missionsorganisation. Man har således skrivit sin ”egen historia”. Resultaten av dessa publikationer, vilka ofta publicerade som s k jubileumsutgåvor, är utifrån ett vetenskapligt perspektiv minst sagt problematiskt att använda för en mer objektiv analys om missionärernas inställning till afrikanerna och deras socio-religiösa miljö. Ovanstående resonemang räcker dock inte till för att legitimera skrivandet av denna uppsats. Frågorna måste även vara vetenskapligt intressanta. Vi hävdar att dessa frågor är detta, d v s fruktbara från ett vetenskapligt perspektiv. Vårt problemområde har en existentiell relevans. Med detta syftas att frågorna är av denna art att de är centrala utifrån allmänna antropologiska och existentiella aspekter som rör spänningsförhållandet mellan människa och kultur och hur vi människor skapar oss olika tolkningssystem av allehanda fenomen i vår verklighet. Dessa frågor om hur människor i olika religiösa, historiska och kulturella kontexter uppfattar och bemöter människor från ”främmande” religiösa och kulturella miljöer, berör så fundamentala och tidlösa frågor kring den mänskliga existensen, att frågor av denna typ alltid har ett berättigande inte bara i forskningsvärlden utan även i samhället i stort. Dahlgren Stellan & Florén Anders, Fråga det förflutna, Lund 1996, Studentlitteratur, s 158f. Kulturmötet mellan afrikaner och missionärer, resulterade i omedvetna mentaliteter, vilka blev så självklara för de inblandade parterna att dessa förvandlades till oreflekterade förutsättningar för missionärernas agerande gentemot infödingarna. Mentaliteterna blir på så sätt en spegel av de skilda sociala, ekonomiska och kulturella strukturer människorna verkar i. Detta medför att aktörer i olika kontexter utformar sina egna mentaliteter, vilka speglar ett större spektra av sociala, politiska och ekonomiska strukturer som aktörerna ingår i. Ibid, s162ff. Genom att blottlägga missionärernas mentaliteter kring dessa frågor vill vi stimulera en diskussion kring dessa existentiella värden. Studien ger förhoppningsvis även vissa förnyande perspektiv inför olika kulturmöten i dagens multikulturella samhälle, vilket i sin tur möjligen leder till en fördjupad förståelse över vår tids inställning till främmande religioner och kulturer.




1.2 Syfte



Syfte: Syftet är att kartlägga missionärers och missionsförsamlingars människosyn - i relationer till afrikaner under 1900-talets början då de imperialistiska och rasistiska ideologierna började få fotfäste i europa- och utifrån denna/dessa hitta olika ideologiska influenser som kan ha präglat missionärerna. Vi ämnar också att belysa hur dåtidens ideologiska, vetenskapliga och materiella miljö färgade av och påverkade föreställningar om människans tillvaro i samhället. Det är intressant att se missionärernas del i det allmänna upptrappandet av imperialistiska och rasbiologiska tankegångar. Var missionären en del av orsaken till den bild som växte upp i Europa beträffande utseendemässigt, kulturellt och socialt avvikande människor? Eller verkade missionärerna rent av mot denna utveckling? Den komparativa analysen tjänar syftet att belysa hur pass homogen synen på afrikaner var i olika missionsområden med olika förutsättningar. Dessutom är det intressant att se om det fanns några klara skillnader mellan olika missionärsförbund, i det här fallet mellan EFS och Missionsförbundet.



1.3 Frågeställning



Huvudfrågeställningen lyder följande: Vilka likheter och skillnader kan man skönja i de värderingssystem som skapades i mötet mellan missionärerna och afrikanerna? Skilde sig missionärernas värderingssystem mellan olika missionsområden och missionsorganisationer?



1.3.1 Några frågeställningar till avhandlingens empiriska del:

1.	Hur bemötte man afrikanernas kulturella och religiösa föreställningsvärld och livsform: Hur motiverade och legitimerade de kristna att icke-kristna element skulle ersättas med ett kristet dito?



2.	Hur behandlade och såg missionärerna på afrikaner och icke-kristna? Uppfattade missionärerna afrikaner som jämlikar eller undersåtar? Hur motiverade missionärerna sina uppfattningar i dessa frågor?



3.	Utifrån vilka premisser bedömdes Afrikanerna? Kollektiv, individer, själsliga varelser, instinktiva varelser, utifrån ras, utifrån samhällsklass, utifrån kön, utifrån religion, utifrån samhällsekonomi?



4.	Hade man någon distinktion mellan sakrala och profana frågor. D v s drog man någon gräns mellan teologi och religiösa seder och traditioner å ena sidan och det profana kulturbegreppet som omfattade västerländska värderingar och synsätt kring materiella och sociala aspekter?



5.	Skilde sig synsättet på de okristna, vad beträffar deras kulturella, religiösa och materiella kontext?



1.3.2 Frågor till avhandlingens tolkning och bearbetning:

1.	Vilka ideologiska influenser står att finna i missionärernas och missionsförsamlingarnas syn på afrikanerna?

2.	Vilka skillnader respektive olikheter står att finna i de olika missionsområdena?

3.	Hur kan skillnader respektive likheter förklaras?


1.4 Ett teoretiskt perspektiv på skilda synsätt om missionens funktion



Vi antar att EFS betraktade att de folk som kom i EFS blickfång beträffande mission ansågs på det ena eller andra sättet hämmas eller lida av materiell och social nöd, ”mentala handikapp”, moralisk dekadans etc. Vad var då orsaken till afrikanernas s k ”barbariska och torftiga liv”? Och vilka konkreta strategier och lösningar såg missionärerna ligga för handen för att komma till rätta med problemen? I vårt arbete har vi valt att använda oss av tre olika förklaringsmodeller. Dessa modeller används av kyrkohistorikern Alf Tergel och beskriver kyrkans inställning till den sociala armod som präglade industriarbetarnas vardag runt sekelskiftet.



Liberal teori (manchester liberalism): En liberal teori som grundar sig på principen om hjälp till självhjälp. Grunden till problemen ligger på det individuella planet. För att komma till rätta med den sociala och materiella misären samt ”barbariet” (d v s omoraliska handlingar) måste det ske en individuell frälsning av afrikanerna. Den materiella misären och den andliga och moraliska dekadansen är ett resultat av ett syndfullt leverne, vilket skall åtgärdas med att individen får ta emot frälsning av Jesus Kristus, enligt missionärerna. Tergel Alf, Från Jesus till Mao, s 327.



Socialliberal och socialistisk teori: En socialliberal och socialistisk teori, vilken hänvisar den materiella och andliga torftiga tillvaron till strukturella och samhälleliga faktorer i afrikanernas omgivning. Afrikanernas materiella och andliga nöd ses ej primärt härstamma från den enskilda individens synd (d v s att de ej lever i samklang med Jesus kristus budskap) utan bör rimligare förklaras av kollektiva och materiella faktorer som kan ledas till faktorer utanför den enskilda individen. Tergel Alf, Kyrkan och industrialismen, Arlöv 1981, Skeab, s 172f och 175.



Patriarkalistisk teori: Denna patriarkalistiska teorin hänvisar till bristen av propert styrelseskick. I enlighet med denna teori ses hedningarna som barn, vilka inte klarar av att styra sitt eget samhälle oavsett religiös tro. Det finns i generna en sådan skillnad menar denna teori, att den vite mannen måste ha kontrollen över de s k ”vildarna” om något skall ordnas. Förhållandet mellan icke-kristen eller kristen afrikan och kristna européer bygger i grunden på ojämlikhet och har båda parter ömsesidiga skyldigheter och rättigheter gentemot varandra. Ibid, s 168ff.



1.4.1	Definitioner av centrala begrepp



Här syftar vi att klarlägga och definiera de centrala begrepp som kommer att användas i uppsatsen. Delvis kommer en förklaring av begreppen ske i den löpande texten. Det förefaller nämligen omöjligt att använda begreppen utan att även beröra de kvalitativa egenskaper vi lägger in i de samma. För att undvika en begreppsförvirring väljer vi dock att precisera begreppen under en separat rubrik. Det kan även nämnas att det på inga sätt finns en enhetlig uppfattning hur nedanstående begrepp exakt skall definieras. Här har vi gått en slags gyllene medelväg och försökt att undvika de mest extrema tolkningarna av begreppen.

Rasbiologi: Här avser vi den vetenskap som grundar sig på de delar i Darwins utvecklingslära, vilken betonar arvets och genernas centrala roll för individens utvecklingsmöjligheter. Rasbiologin fastslår individens fysiska attribut. Attributen fastslås av kvantitativa mätningar samt medicinska undersökningar, samt sammankopplar dessa med personens kvalitativa mentala egenskaper. Rasbiologin intresserar sig även för hur ärftliga förskjutningar och allehanda genetiska defekter i människors arvsmassa förs vidare inom mänskliga populationer. Hanson Hertha, Alkemi, romantik och rasvetenskap, Falun 1994, Bokförlaget Nya Doxa, s 58f.



Socialdarwinism: Utgår från Darwins utvecklingslära vilken fastslog att de starka, mest lämpade och funktionella individerna i en population konkurrerade ut de mindre livskraftiga individerna. Socialdarwinisterna ville tillämpa dessa principer på mänskliga kulturer och samhällen, vilket i sin förläggning innebar att man såg den fria konkurrensen som en sorts naturlag, vilken bekräftade hypotesen om de bäst lämpades (d v s bourgeoisien, och de västeuropeiska länderna) överlevnad på de sämre lämpades bekostnad (d v s fattigt folk och underutvecklade kulturer). Hobsbawm E J, Imperiernas tidsålder, Kristianstad 1989, Tiden, s 332, s 361.



Imperialism och kulturimperialism: Begreppet imperialism används i vitt skilda sammanhang, vilket gör att olika personer lägger in skilda egenskaper i ordet. I denna uppsats har vi bortsett från de mer ekonomiska aspekterna på begreppet. Vår definition av imperialism syftar istället på mer handgripliga politiska och militära annekteringar, där skapandet av stora och formella imperier är det väsentliga. Drivkraften bakom imperialismen blir i denna definition, ”nationernas inneboende” aggressivitet att göra en territoriell expansion på de svagare nationernas bekostnad. Magnusson Lars, Teorier om imperialism, Södertälje 1991, Tiden, s 22f. Kulturimperialismen förutsätter inte i och för sig ett politiskt herravälde över ”främmande folkslag”, utan inriktar sig istället på en social, teknisk, materiell och religiös dominans över infödingarna. Här intar man en reservationslös positiv hållning gentemot den europeiska kulturen, vilken beskrivs som god, respektabel, förfinad och högstående och kontrasterar skarpt med de andra kulturerna vilka betecknas som lägre stående och burleska. Hobsbawm, 1989, s 110.



Rasism: Grundar sig på de rasbiologiska idéerna, dock kan man ej göra sig så enkelt för sig att man kan definiera alla rasbiologer som rasister. Rasbiologin innehåller givetvis rasistiska element, samtidigt som vissa rashygieniska åtgärder utfördes, ex en del sterilisationer, endast i tron att man på så sätt skulle kunna förhindra överföringen av ärftliga sjukdomar till nästkommande generationer. Rasistiska uppfattningar grundar sig istället på tron att vissa raser har skilda kvalitativa egenskaper, egenskaper vilka genom arvet förs vidare till senare generationer inom samma rasgrupp. Inom rasistiskt språkbruk finner man ofta uppfattningen att den ”nordiska-germana rasen”, skall ha nått en högre social, moralisk och kogenitiv nivå än vad som är fallet inom andra folkslag. Beckman Lars, Ras och rasfördomar, Arlöv 1981, Prisma, s 67f. Se även Hanson, s 177. I de flesta fall kom de mörka raserna stå som en motpol mot den nordiska-germanska rasens höga psykologiska utveckling, ett synsätt som leder till att man följaktligen anser att de mörkaste folkslagen även står på den lägsta mänskliga utvecklingsnivån. Främlingen dröm eller hot, En bok som utgavs i samband med en utställning med samma namn på Nationalmuseet 1996. Boken innehåller en rad essäer om hur skilda tider har hanterat mötet med främmande kulturer. Se s 30.



1.5 Metod och källkritisk granskning

1.5.1 Metod



För att svara på ovanstående frågeställningar finner vi det lämpligt att använda en kvalitativ hermaneutisk metod med visa inslag av fenomenologi. Metodvalet finner vi vara tämligen givet utifrån de frågeställningar vi har formulerat, dock kan det vara på sin plats att här tydliggöra metodvalet lite mer närmare. Att undersökningen är av en kvalitativ art innebär att vi intresserar oss för aktörernas subjektiva uppfattningar kring dessa frågor, vilket medför att vi inte tar lika stor hänsyn till de kvantitativa aspekterna kring undersökningsområdet, förutom då dessa är viktiga för en kvalitativ förståelse av källornas innebörd. Konkret innebär detta att vi ej kommer att försöka dela in missionärernas uppfattningar kring dessa frågor i något slags mätbart eller graderat schema vilket t ex skulle åskådliggöras genom siffror och procenttal. Trots Jan, Kvalitativa metoder, Lund 1993, s 11. I o m att vi fokuserar oss på hur aktörerna resonerar och tänker kring dessa frågor vilket innebär att beskrivningen av själva åsikterna står i fokus för undersökningen. Ibid. s 22. Det fenomenologiska inslaget ligger hand i hand med den kvalitativa metoden. Utifrån en fenomenologisk ansatts skall undersökningen alltså ej studera och förklara hur den verklighet missionärerna refererar till ser ut rent objektivt, utan istället koncentrera sig på hur missionärerna upplever verkligheten och de subjektiva tolkningar de därmed gör när de försöker tolka och förklara den samma. Larsson Staffan, Kvalitativ analys, Lund, 1986, s 12f. Det kan även tilläggas att vi ej har för avsikt att påvisa några kausala samband i detta arbete. Detta gör att vi lämnar fältet fritt för olika tolkningar av de bakomliggande orsakssammanhang som födde missionsnärsdiskursen, dock kommer vi i uppsatsens senare del ta oss friheten att ge några, högst personliga, infallsvinklar till orsakerna bakom missionärernas inställning till infödingarna och dess sociala och religiösa miljö. Dessa förklaringar kommer givetvis ej att framställas som några absoluta sanningar, utan skall snarare ses som utgångspunkter för vidare diskussioner i ämnet och stimulera till nya spännande forskningsfält inom missionsområdet.



1.5.2 Den textanalytiska metoden



Det kan vara lämpligt att strukturera och precisera studiet av källorna kring följande analysmetod bestående av frågeställningar som vi själva hade i minnet när vi sökte bland källorna. Detta gör att det förhoppningsvis blir lättare att åskådliggöra attityderna till infödingarna.



1.	Hur beskriver aktörerna, situationen och verkligheten? (Missionsarbete samt infödingarnas och missionärernas tillvaro.)



2.	Utifrån vilka premisser beskriver aktörerna situationen och verkligheten dess värde? (Ras, religion, samhällsklass?)



3.	Vilka faktorer tas upp av missionärerna själva som förklaring till situationen?



4.	Vad är idealet? Hur beskrivs slutmålet och vilka strategier och åtgärder måste missionärerna vidtaga för att hamna där?



Den praktiska tillämpningen av analysmetoden var följande: Först gick vi igenom källmaterialet var för sig med ovanstående analysredskap till hands. De uppslag vi fann intressanta gick vi sedan igenom var för sig och bedömde deras innebörd utifrån våra frågeställningar. Utdragen har sedan använts som ramar för olika kategorier, utifrån vilka vi sedan har utgått i ett mera systematisk arbete på papper. Tyvärr kan inriktningen för vissa delar av uppsatsen på detta sätt bestämmas ganska tidigt under bearbetningen. Har man en kategori som t ex ”Patriarkalism” ligger det ju i forskningens natur att söka efter citat som faller in under den rubriken. Det är just detta som är problemet med den här typen av kvalitativ forskningsmetod som hermaneutiken utgör. Då kan urvalet i vissa fall bli något subjektivt. För att undvika att på detta sätt bli tendentiösa, har vi först kategoriserat de empiriska fynden, på ett mer konkretiserande sätt, utifrån missionärernas syn på diverse förhållanden och tillstånd, samt rent konkreta företeelser i missionsområdena. Vi har här dels fokuserat oss på missionärernas syn på afrikanerna som individer, liksom på missionärernas syn på den lokala traditionella kulturen och samhället. Utifrån de resultat som dessa analyser gett oss har vi sedan gått vidare med att slutligen tolka missionärernas syn på afrikanerna och det lokala samhället i relation till olika teoretiska och ideologiska influenser. Slutligen har vi tillsammans gått igenom de skillnader och likheter vi har funnit i vårt undersökning, och funderat lite kring potentiella orsaker till det aktuella utfallet.



Det är dock viktigt att aldrig glömma våra subjektiva svagheter. Olika människor känner ju av olika intryck beroende på tidigare erfarenheter och personlighet. Problemet med den här typen av metodval är att författarens eget kulturella, politiska och religiösa perspektiv kan spela en avgörande roll för urvalet. Naturligtvis påverkar de olika perspektiven alla forskare mer eller mindre och naturligtvis måste man räkna med sådana när man arbetar efter en hermaneutisk metod. De citat som används fortlöpande i texten för att exemplifiera vissa antaganden skulle lika gärna kunna vara godtyckligt plockade för att just framhäva vissa resultat. Men presenterar man sin metodiska tillvägagångsätt och de premisser utifrån vilka man arbetar i tolkandet av empirin så lägger man korten på bordet på ett helt annat sätt. Vi har även försökt sätta oss in i tidens och rummets attityder och idéer, vilket naturligtvis minskar risken för den personliga ideologins och anakronismens inflytande i tolkningen av källorna. Samtidigt finns det naturligtvis en risk att den allmänna tidsandan blir en röd tråd och utgör en omedveten ram för det selektiva insamlandet av materialet. Ofta finner man ju det man söker. Därför utgör de intuitiva bedömningarna som vi som individer har fått, efter att ha satt oss in i tidsandan, mer eller mindre ramarna för den ”mer vetenskapliga” empiriska tolkningen av källmaterialet där man kontrollerar, avväger, formulerar och bevisar våra svars överensstämmelse med empirin.



1.5.3 Avgränsning



Ett arbete av denna natur behöver strikta avgränsningar för att ej svälla över bredden. För att besvara ovanstående frågeställningar har vi valt att granska 3 årsupplagor av EFS missionsorgan Missionstidningen 1904-1906 samt Missionsförbundets missionstidning Missionsförbudet, årgång 1911. Avgränsningen kan kanske vid första anblicken vara lite godtycklig. Dock har vi bedömt att ovanstående upplägg har störst förutsättningar för att åstadkomma en otendentiös och verklighetstrogen beskrivning över problemområdet. Förvisso skiljer det sig 7 år mellan det första undersökningsåret för EFS del och det material vi har begagnat oss av i Missionsförbundet. Vi bedömer dock att undersökningen ej ska bli haltande p g a detta förhållande. Valet av undersökningsperiod grundar sig både på en avvägning och jämkning av praktiska förutsättningar och vetenskapliga ställningstaganden. Då det gäller det praktiska så fann vi att det från befintligt arkivmaterialet var omöjligt att iscensätta en jämförelse mellan de aktuella missionsorganisationerna under samma tidsintervall. För EFS del fanns det endast arkivmaterial fram till 1906 och för Missionsförbundet fanns jämförligt material endast från år 1911.



Då det gäller EFS finner vi att det av två anledningar ej är lämpligt att lägga undersökningen under en tidigare tidsperiod. För det första, kom den egentliga missionen bland animisterna ej igång före 1903, det år stiftelsen anlägger sin nya missionsstation i Kunamaområdet. Arén Gustav, s 366. Tidigare missionsstation i området övergavs av missionen se nedan under punkt 1.2.5. Missionens inriktning före 1890 var även främst inriktad på att omvända frigivna slavar och flyktingar, vilket gjorde att missionärerna primärt bedrev sin verksamhet kring utstötta och marginaliserde grupper i det eritrianska samhället. Missionen före 1890-talet kan därför knappast, åtminstone i någon större omfattning, bedrivit en expanderande och utåtriktad missionsstrategi inriktad på de grupper som levde inom de traditionella samhällena. Ibid. 211. Med dessa två fakta för handen kan man fastslå att stiftelsen före 1903 ej bedrev en extrovert missionsverksamhet inom alla religiösa grupperna (animister, muslimer och ortodoxa kristna) vilken riktade sig på den direkt konfrontation med de traditionella samhällsvärderingarna. Orsaken till att 1911 var ett givet år för att studera breven i ”Missionsförbundet” är att Missionsförbundet först år 1909 började sin mission i Franska Kongo och kontinuerligt ställde upp nya missionsstationer där. Detta gav naturligtvis upphov till uttalanden och kommentarer om kontraster och jämförelser mellan gamla och nya missionsbyar. Dessutom ägdes Belgiska Kongo t. o. m. 1908 av den grymme belgiske kungen Leopold II. Detta gör att det blir orealistiskt att förvänta sig hitta positiva yttringar från missionärernas sida om den europeiska kolonialmakten, oavsett hur imperialistiska de än var. Att vi har valt att använda 3 respektive 1 årgång av de olika tidningarna beror på att vi har utgått från mängden adekvata brev som skrivits. Detta för att bäst göra komparationen rättvisa. De relevanta missionärsbrev som presenteras i Missionförbundet ligger ungefär tre gånger tätare än respektive brev som presenteras i Missionstidningen. Den sammanlagda mängden adekvata brev som återfinns i respektive missionstidning är ca 50 st.



1.5.4 Granskning av källmaterialet



Empirin kommer att baseras på brev publicerade från missionsfältet (vanligtvis skrivna av missionärer men tidningarna publicerar även brev från andra personer knutna till rörelsen) vilka införts i EFS speciella tidningsorgan för missionerandet; Missionstidningen årgång 1904-1906. I Missionsförbundets fall kommer vi att analysera brev vilka publiceras i 1911;års upplaga av dess missionstidning, Missionsförbundet. För EFS del har vi under samma period även tagit med lite material från centrala årsberättelser. Missionärerna skriver dessa brev som privatpersoner men breven kan även ses som representativt för en större och tämligen enhetlig grupp. Vi tror att de åsikter som kommer fram i dessa brev speglar ganska bra de attityder missionärerna hade till infödingarna och deras social och religiösa värld. Dock skall man komma ihåg att det alltid finns ett syfte bakom de skrivna breven. I detta fall kan man ej dra ett likhetstecken mellan vad missionärerna verkligen ansåg om afrikanerna och dess kultur med vad de de facto skrev. Missionärerna visste ju att de skrev till missionsinspektörer och även till en större allmänhet. För att legitimera sin egna insatser samt att få större resurser och personlig status kan det finnas en risk att missionärerna gärna överdrev sin egen förträfflighet och sina egna insatser samt att de beskrev den traditionella ickekristna kulturen som mer barbarisk än vad den i själva verket var för dem. Det är heller ej säkert att de missionärsbrev som publicerades i missionstidningarna är helt representativt för alla de missionärsbrev som av Missionsledningarna av olika anledningar valt att ej publicera i sina tidningar. Vi har dock ingen lösning på detta problem. Genom att läsa de brev som publiceras i dessa missionstidningar kan vi sålla i ett stort brevmaterial, vilket ger både tidsekonomiskta vinster samt ger ett stort kvantitativt underlag för att vi skall kunna dra vissa slutsatser. Att själva söka reda på en stor mängd missionärsbrev är ej realistiskt för en C-uppsats. Vilken metod skall man använda då för att materialet ej ska bli tendensiöst? De relativt begränsade antal brev författaren skulle få tag på inom arbetsramen för en C-uppsats skulle med största sannolikhet ej uppnå sådan kvantitet för att några generella slutsatser skulle kunna dras.




1.6 Historisk bakgrund – Ideologier och värdesystem kring sekelskiftet



1.6.1. Den imperialistiska eran – grunden för en expanderande mission



Imperialismen kom att prägla tiden 1870-1914 på ett så väsentligt och fundamentalt sätt att vi ej kan förbigå att beröra detta fenomen i ett arbete som detta. Att termen imperialism verkligen var något nytt åskådliggörs genom att begreppet först kom in i det politiska och journalistiska språket på 1890-talet. Imperialismen skilde sig mot den tidigare kolonialismen främst genom att begreppet redan från början fick en stark ekonomisk aspekt, något som saknades i analyserna av den kolonialistiska tidsepoken. Imperialismen var ett barn av en ny specifik fas av kapitalismen, en fas vilken utmynnade i en territoriell uppdelning av världen mellan de kapitalistiska staterna. Denna vilja att expandera, att utvidga sina intressesfärer, ledde till en huggsexa mellan de europeiska stormakterna, vilket i sin tur gav upphov till en intern rivalitet mellan Europas länder, som fick sitt tragiska men kanske logiska konsekvens i första världskriget. Hobsbawm, 1989, s 84f. Den imperialistiska erans officiella startskott brukar dateras till den s k Berlinkongressen 1884-85. Syftet med denna kongress var att man ville undvika ett storkrig mellan de europeiska staterna i dess kamp om landområden i Afrika. Nu samlades alltså stormakterna för att vid förhandlingsbordet internt komma överrens om vilka stater som skulle få göra territoriella annekteringar på kontinenten. Kontentan av denna konferens blev att Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Belgien, Italien, Spanien och Portugal i princip kom att stycka upp hela den afrikanska kontinenten emellan sig. Magnusson Lars, Teorier om imperialism, Södertälje 1991, Tiden, s 19.



Grunden till den kraftiga europeiska expansionen under denna era, hittar vi i ekonomiska, materiella och tekniska förändringar, förändringar som alla kan tolkas och läggas in i den kapitalistiska och industriella utvecklingen som präglade västlandet under denna period. Under slutet av 1800-talet skapades för första gången i mänsklighetens historia en enad global världsekonomi. I ett allt tätare nät av ekonomiska transaktioner och kommunikationer kunde varor, kapital, information och människor e t c, tämligen snabbt förflyttas över stora avstånd. Tekniken länkande samman den underutvecklade världen med de västerländska industrimakterna. Hobsbawm, 1989, s 87. Tre viktiga innovationer; järnvägen, telegrafen, och ångbåten kunde transportera människor, varor och information på ett nytt, snabbt, smidigt och revolutionerande sätt. Denna revolutionerande utveckling inom kommunikationsområdet, vilken både var ett barn av och en förutsättning för industrialiseringsprocessen, hade inte haft något tidigare historiskt motstycke. Hobsbawm E J, Kapitalets tidsålder, Falun 1994, Tiden, s 76. Industrin och den följande masskonsumtionen skapade även ett enormt behov av råvaror och konsumtionsvaror, samt avsättningsmarknader för västvärldens industriprodukter. Plantager, gruvor och storgods grundades i kolonierna för att trygga moderlandets råvarubehov. Jakten på gummi, metaller och petroleumprodukter drev industrinationerna både till ett hänsynslöst utnyttjande av såväl naturresurser som mänskliga resurser, en rovdrift som blev måltavla för de första och mest träffande antiimperialistiska protesterna. Hobsbawm, 1989, s 88f. Sökandet efter nya avsättningsmarknader var som tidigare nämnts även ett drivande motiv bakom territoriella annekteringar. Genom att ge det egna näringslivet en monopolställning hoppades länderna att deras kolonier kunde hålla den egna industrin under armarna, vilket i en förlängning skulle innebära att landets ekonomiska, tekniska och militära styrka skulle förstärkas. Därmed kan man påstå att den nya imperialistiska eran var en mindre angenäm biprodukt av den internationella kapitalistiska utvecklingen, vilken byggde på en rivalitet mellan flera konkurrerande industriekonomier. Efter en tid kom dock denna patologiska vilja till territoriell expansion att bli ett mål i sig. Då stormakternas status blev intimt förknippad med hur stora landområden man kunde lägga under sig, blev även förvärvet av kolonier ett kvitto på landets starka politiska ställning. Sedan var det av en sekundär betydelse om kolonin i sig var till någon reell nytta. Ibid. s 93f. I o m att förvärvandet av kolonier blev en statussymbol kom även den inrikespolitiska debatten att präglas av en imperialistisk yra.



Den imperialistiska makthungern blev ett viktigt ideologiskt instrument i bourgeoisiens händer. Imperialismen förhäxade massorna på ett sätt som möjliggjorde att Europas förtryckta underklass kom att själva identifiera sig med dess glansfulla och ärorika nation. På så sätt kom imperialismen att legitimera och negligera de djupa sociala, ekonomiska och politiska orättvisorna i hemländerna. Imperialismen blev kort sagt ett sätt för staten och bourgeoisien att skydda sig mot radikala sociala och politiska omvälvningar. Ibid. s 97. Här hade pressen en viktig roll att fylla i statens och borgarklassens ideologiska propagandakampanj. Utvecklandet av en stor tidningsmarknad var en förutsättning för att sprida snabb och billig information från alla världens hörn. I tidningarna fick läsarna följa hur nationen ärorikt kuvade främmande folkslag, ett faktum som bidrog till att det snabbt skapades en stabil hemmaopinion för de imperialistiska företagen. Ibid. s 17, 75.  Tidningsmarknaden var även en absolut förutsättning för skapandet av det bland allmänheten stora fanatiska intresset för ”forskningsresande” och missionärer. Nu kunde gemene man ta del av hur kända personer trotsade den vilda och farliga naturen, då de begav sig till outforskade områden, områden som låg långt utanför den civiliserade världens tekniska välsignelser (ex järnvägar, telegrafer). Dessa banbrytare, från forskningsresande till missionärer, (och allt där emellan) blev dåtidens hjältar, hjältar som drog ut i den okända och den lite skrämmande värld som låg bortom civilisationens råmärken. Hobsbawm, 1994, s 86f. Nämnas ska också att fascinationen för det okända tog sig största uttryck då de vita försökte att tränga in i Afrikas inre delar. Afrika stod som en modell för det vilda och exotiska, där ett forcerande av kontinentens inre blev både symboliskt och bokstavligt en färd till mörkrets hjärta. Mörkrets hjärta var f ö titeln på Joseph Conrads berömda roman, vilken på ett suggestivt sätt beskriver mötet mellan den ”västerländska civilisationen och det afrikanska barbariet”. Hobsbawm, 1989, s 110.



1.6.2 Rasbiologiska, socialdarwinistiska och rasistiska idéer



Europas tekniska, sociala och politiska penetration av Afrika, som vi beskrivit ovan, resulterade i en påtaglig självbelåtenhet bland européerna gentemot de besegrande folken. Uppstyckning av världen mellan en handfull stater var de facto ett dramatiskt uttryck för den växande klyftan i världen mellan de starka och de svaga, de fattiga och de rika, de ”framåtskridna och de efterblivna”. Hobsbawm, 1989, s 82. Imperialismen i sig själv födde alltså en slags arrogans och självgodhet, vilket tenderade att övergå till ren rasism. – För var inte den västerländska kulturens styrka ett bevis på den vita rasens överlägsenhet? I takt med att den europeiska tekniska och militära dominansen bredde ut sig, betraktades icke-europeiska samhällen som alltmer underlägsna, svaga och efterblivna. Därför sågs dessa samhällen som ytterst lämpade för en europeisk ockupation, vilken skulle lyfta upp dessa underutvecklade kulturer till de höga värden som representerades av den västerländska civilisationen. I denna tid då det enda som riktigt räknades var militär styrka (vilket förutsatte industrikapitalism förf. anm.) kom alltså de kulturer som ej kunde stå emot västerlandets militära tryck att följaktligen även betraktas som mindervärdiga. Ibid. s 110.



Men var då denna rasism egentligen något nytt?, hade det inte tidigare funnits rasistiska element i människors föreställningsvärld? Man kan både ge ett ja och ett nej på denna fråga. Visst har det i tidigare kulturer funnits främlingsfientliga och rasistliknande element, dock var utbredningen, intensiteten och legitimiteten av och för de rasistiska tankegångarna något som definierar och särskiljer tiden runt sekelskiftet. Den engelska historikern Eric J Hobsbawm menar att det rasistiska tänkandets centrala roll för sekelskiftets tankeliv egentligen aldrig kan överbetonas. Ibid. s 329. Vi återkommer till att mer ingående förklara faktorerna bakom tidens fixering vid rasbegreppet och de konkreta former detta utmynnade i. Först kan det vara intressant att kort beröra hur man tidigare sett på människor från främmande kulturer. Under upplysningen och Rousseaus kölvatten kom man att betrakta det som sammankopplades med naturen som något genuint, friskt och okränkbart. Under parollen ”tillbaka till naturen” skapades det under 1700-talet en slags naturromantik som idylliserade naturfolken. Man menade bl a att naturfolken var opåverkade av västerlandets korruption och falskhet och därmed levde under en moraliskt högre och lyckligare tillvaro än vad ”civilisationens slavar” gjorde. Eriksson Gunnar & Frängsmyr Tore, Idéhistoriens huvudlinjer, Helsingborg 1993, Wahlström & Widstrand, s 130. Begreppet ”den ädle vilden” myntades. Här såg man en vilde, som tillskillnad från europén, levde ett sorglöst och dygdigt liv. Dock var synen på naturfolken en aningen dubbelbottnad. Även om naturfolken på många sätt levde ett avundsvärt liv så menade man att dessa folk saknade kultur. Kulturen hittade man i Europa. Detta medförde att man föreställde sig att naturfolken levde ett ohyfsat och primitivt leverne, vilket i sin tur gav upphov till uttrycket ”den barbariske vilden”. Främlingen dröm eller hot. Denna not är hämtad från Mari Granaths essä – Synen på afrikanen, s 30. Under 1800-talets andra hälft växte det fram en förändrad syn på de icke-europeiska folkslagen. Den rasforskning som såg sitt första ljus under detta sekel kom att dela upp mänskligheten i ett strikt etniskt stratifieringsraster där man sammankopplade fysiska attribut med mentala egenskaper. Hanson, s 57ff. Den viktigaste stratifieringsgrunden var pigmenteringen, där hudfärg, hårfärg och ögonfärg var de absolut väsentligaste rasskiljande egenskaperna. Beckman, s 29ff. Den förändrade synen på främmande folkslag bottnade emellertid inte bara i européernas förmåga att dominera och undertrycka andra kulturer. Utvecklingen inom naturvetenskapen hade även en fundamental betydelse i detta sammanhang. Darwins utvecklingslära fastslog att alla varelser ingick i ett processliknande utvecklingssystem där de starkaste, samt mest lämpade och funktionsdugliga individerna kunde konkurrera ut svagare och funktionsodugliga individer. Eriksson & Frängsmyr, s 171f. Så långt var allting gott, dock blev det mer kontroversiellt eller rent av förkastligt, då man applicerade detta evolutionära axiom på mänskligt umgängesliv. Genom att hänvisa till ”biologiska fakta” kunde europérna ”objektivt” konstatera att även vissa mänskliga samhällen och kulturer (och därmed människorna som levde i dessa) var underlägsna och därmed fullt legitima att undertryckas, besegras och krossas. Den starkes rätt, vilket grundades enbart på det faktum att denne var, just det, stark. Var man stark, (ekonomiskt, tekniskt och militärt) var det legalt att ta för sig på den svagares bekostnad. Det var djungelns lag som rådde, att äta eller att ätas. Hanson, s 62. Dessa rasbiologiska och socialdarwinistiska idéer ansågs alltså ha sitt fulla ”vetenskapliga stöd” och kunde användas och utnyttjas i vitt skilda sammanhang. Människorna i de ”utvecklade” länderna ansågs även de underkastas naturens evolutionära och genetiska lagar. Socialdarwinismen passade som hand i handske i bourgeoisiens ideologiska föreställningsvärld. Biologin förklarade orättvisor och ojämlikheter, arvet och ej miljön påstods klarlägga människans skilda levnadsvillkor. Detta gjorde att man hänvisade den fattiga underklassen armod till deras genetiska brister. Hobsbawm, 1989, s 48.



Hur såg man då på de främmande folkslagen? För att läsaren ej skall tro att vi överdriver eller lägger in diverse värdeladdade ord i beskrivningen av de främmande folkslagen kan det vara lämpligt att citera en rad personer från denna tid. Bertil Lundman karaktäriserar negrerna på följande sätt:



Negrerna äro jordens mest utpräglade driftsmänniskor, en ras av stora ouppfostrade barn, som mindre än andra besväras av några hämningar. Niggern tar dagen som den kommer, skriker, pratar och flabbar med sin breda humor och njuter av alla de fröjder, som ögonblicket kan giva. En motgång kastar honom bokstavligen till marken, han vrålar och sliter sig i håret som en besatt i vildaste förtvivlan. Ögonblicket därefter är dock det hela glömt, och allt är som vanligt. Negerns sangviniska temperament innesluter mycken godmodighet och vid lämplig behandling kan han bli en mycket trogen tjänare. En sådan natur är naturligtvis en utmärkt slav, som, frånsett enstaka utbrott, väl finner sig i sitt öde, ja t o m är flabbig i slavhandlarens bojor. Beckman, s 73.



Vid sekelskiftet kunde man i en antropologisk tidskrift även finna följande uttalande:



Medan negertypen är fetal är mongolen infantil. Helt i enlighet härmed finner man att deras styrelseskick, litteratur och konst är infantila även de. De är skägglösa barn, vilkas liv är ständig möda, och deras främsta dygd är den obetingade lydnaden. Hobsbawm, 1994, s 362.



Dessa uttalanden står för sig själva och behöver egentligen ej vidare kommenteras. De rasistiska yttrandena åskådliggör på ett tydligt sätt tendensen att utifrån fysiska aspekter placera in människan i olika kvalitativa fack. Då individen kom att underordnas kollektivet, naturens evolutionära lagbundenhet, skedde även en dehumanisering av den samme. Genom att individen ej betraktades som ett mål i sig utan som ett medel menar Hertha Hanson att: Individen som sådan förlorade sitt värde, människan blev en underkategori av samhället. Hanson, s 164.



Det kan avslutningsvis vara intressant att lite närmare behandla hur man i Sverige anammade de rasbiologiska tankarna. I Sverige behandlades rasbiologin med både ett stort intresse och respekt. Överhuvudtaget hade de rasbiologiska idéerna ett stort och brett stöd bland politiker och den allmänna opinionen i landet. Engagemang som ex ”folktypsutställningar”, ”folktypsparader” ect (där olika degenererade personer från kriminalregistret fick visa upp sina ”dåliga gener” för allmänheten) var populära tillställningar som gavs stort utrymme i samhällsdebatten. Olika typer av skönhetstävlingar anordnades även i syftet för att få fram en ” ideal svensk-germansk rastyp”. Broberg Gunnar, Statlig rasforskning,, Lund 1995, Lunds universitet, s 22. I samband med invandring av främmande folkslag och dess beblandning med ”svenska raselement” gör Herman Lundborg, chefen för det Rasbiologiska institutet, följande uttalade:



Åt invandringen böra vi också ägna stor uppmärksamhet, så att ej undermåliga individer av främmande folkslag få obehindrat inflytta och bosätta sig i landet. Blandning mellan rasbiologiskt högt stående folk (som de skandinaviska) och andra sämre kvalificerade folkelement, t ex zigenare, galizier, vissa ryska folkslag m fl är avgjort förkastlig. Lundborg Herman, Rasfrågor i modern belysning, Stockholm 1919, Norstedt & söners förlag, s 135.



Rasbiologiska institutets tillkomst 1921, visar även att det i riksdagen fanns ett brett politiskt stöd för rasbiologiska och rashygieniska idéer. Uppkomsten av det rasbiologiska institutet speglar dåtidens stolthet över den förträffliga germanska rasen men också en oro över de element som i framtiden kunde vara ett hot mot denna ras. Det svenska rasbiologiska institutet var det första statliga rasbiologiska institut i världen. Detta säger något om statsmakternas prioritet av dessa frågor. Broberg, s 11. Det tycks alltså vara ganska allmänt accepterat att det fanns kvalitativa skillnader mellan olika raser, vilket gjorde att den genetiska arvsmassan och ej uppväxtmiljön ansågs spela en överordnad roll för individens kvalitativa egenskaper. Lundborg menar att den historiska utvecklingen verifierar den svenska rasens genetiska överlägsenhet i jämförelse med andra lågvärdiga raser:



Ett folk av god ras skapar åt sig goda samfundsförhållanden, om det fritt får utveckla sig, ett folk av dålig ras åter förmår ej detta. Det ges i nutiden folk av helt olika kvalitet, dels åter andra, som äro svaga, tröga och föga livsdugliga, med ett ord utdöende sådana. Det svenska folket intar, liksom dess närmare stamfäder, i rasbiologiskt avseende en mycket framskjuten plats bland jordens nu levande folkslag. Lundborg, s 138f.



Bland de folkelement som påstods hota den svenska rasen nämndes, samer, zigenare och finnar. Samerna, eller lapparna som de kallades av sin samtid, betraktades som någon slags efterblivna barn. Detta gjorde att samer i svenskarnas ögon i allmänhet uppfattades som mindre intelligenta och begåvande än de ”äkta svenskarna”. De mindre ärorika uttalandena om samerna överträffas dock av fördömandet av en folkgrupp, nämligen zigenarna. Zigenarna betraktades som både lata och opålitliga, ständigt på drift undan ordnat samhällsliv. Beckman, s 70ff. Arthurs Thesleffs åsikter om zigenarnas ”rätta natur” tar 1:a priset i kategorin över rasistiska uttalanden. Detta fall är så till den grad så förkastligt och människofientligt att vi finner det nödvändigt att här återge det ordagrannt. Thesleff påstår att:



De (zigenarna förf. anm.) äro ett kulturens parasitfolk, en vrångbild av ett folk. Zigenarnas huvudsakliga näringar äro musik, dans, kittelflickning jämte bedrägerier av alla slag, i form av spådomar, kortkonster, besvärjelser, kvacksalveri och stöld. Genom tiggeri erhålla de dock det huvudsakliga för sin existens. Lundborg, s 76.



Det kan även tilläggas att kyrkliga företrädare tycktes sluta upp bakom dessa rasbiologiska tankar. Rasbiologiska institutet hade ett gott samarbete med kyrkans prästerskap, vilka ådrog sig att samla in det material som skulle läggas till grund för en heltäckande bild över den svenska rasens karakteristik och dess nuvarande tillstånd. I detta sammanhang fick kyrkoherdar fylla i olika typer av formulär som skulle uppge församlingsmedlemmars ansikts- och huvudindex. Broberg, s 22f. Här menar Broberg att det snarare var prästen och ej läkaren som bar fram den rasbiologiska kartläggningen av det svenska folket.



1.6.3 Den religionsvetenskapliga synen under tidig 1900-tal



I denna imperialistiska och rasistiska kontext kan man förstå uppväxten av en evolutionistisk syn även inom religionsantropologin. Man talade om den ”primitiva animismen”. Detta var ett begrepp myntad av E B Tylor, som levde mellan 1832 och 1917. Tylor var en av de främsta kulturantropologerna under den imperialistiska epoken och kan ses som anfader till den rasistiska och evolutionistiska kulturantopologin och religionssynen. I enlighet med det borgerliga linjära evolutionistiska tidstänkandet, ansåg Tyler att man kunde se kulturernas utveckling ur ett historiskt perspektiv och utifrån denna kronologi fastställa deras stadier. Den moderna borgerliga kulturen var naturligtvis målet, medan jordbrukskulturen var bara ett led i utvecklingen. Jägar- och samlarfolken hamnade naturligtvis på botten av denna hierarki. Religionen och framförallt naturreligioner sågs som, och reviderades till, ett kulturellt betingat fenomen. Religionen kopplades därmed samman med den historiska utvecklingens och kulturens stadium. Kristendomen som rådde i den borgerliga imperialistiska och industriella kulturen sågs ju naturligtvis som slutmålet. De animistiska religionerna som rådde hos jägar- och samlarfolken sågs däremot som kulturens och det andliga livets första staplande steg, och jämfördes med ett nyfött barns desorienterade bild av omgivningen. De människor som således ansågs leva i dessa s k tidigare stadier och även biologiskt ofta förknippades med ett tidigare stadium i utvecklingen från aporna, behandlades därefter, som små barn som inte själva visste sitt bästa. Tyler och hans samtida borgerliga Europa ansåg att dessa ”små barn” behövde vuxnas vägledning och kontroll, d v s att dessa människor behövde tillrättvisas av den vithyade, kristna borgaren. Hobsbawm, 1994, s 360ff.



För att fördjupa lite i den svenska atmosfären när det gäller den representativa synen på religionernas utveckling, har vi här valt att presentera två böcker som behandlar animism i relation till kristendom. Den ene är skriven av Martin Nilsson och den andre av Per Edvin Sköld.



Martin Nilsson

Den bok av Martin Nilsson som vi har valt att presentera är utgiven år 1934 som tredje upplaga. Den första upplagan kom dock redan 1910 och är utvecklad ur föreläsningar på sommarkurser på Lunds universitet år 1908. Boken kan således vara representativ för sin ursprungstids vetenskapliga influenser kring ämnet religionshistoria, och fick därmed vetenskaplig legitimitet i det svenska samhällets ögon. Boken heter ”Primitiv Religion”. Redan titeln ger här en association till Nilssons syn på animism. En människa med animistisk tro beskrivs som vildar med barns förnuft. Nilsson skriver följande.



Om ett barn slår sig mot en stol, händer det, att det tar en käpp och slår stolen igen. Emedan stolen tillfogat barnet smärta, vill barnet i sin tur tillfoga stolen smärta till hämnd. Det tror således, att liksom det själv skulle ha gjort, stolen velat tillfoga det smärta och liksom det självt kan känna smärta. Emellertid är barnets handling oreflekterad och framsprungen ur instinkt, den resonerande utläggningen är vår förklarning. Den primitiva människan står på samma ståndpunkt som barnet. Med rätta har man påpekat att samma företeelse möter i de högre djurens psykologi. En häst är i allmänhet ej rädd för ett föremål i vila, däremot skyggar han ofta för ett föremål i rörelse. Rörelsen kan vara föranledd av en levande kraft, som kan vara farlig. Det tar tid, innan en häst vänjer sig vid spårvagnar och automobiler. Sålunda kan vilden uppfatta hela naturen och varje föremål som ägande samma emotionella och viljande krafter som han själv. Om han snubblar över en trädrot är det trädet som velat gäcka honom; om någon drunknar i en flod, är det floden, som velat taga honom; slår blixten ned, är det en vilja liknande hans egen, som riktar den. Men detta föreställningssätt är fakultativt, godtyckligt. Vad man är van att se väcker ej uppmärksamheten; det är det oberäknade och oväntade som väcker den i samband med fruktan. Nilsson Martin., Primitiv religion, Stockholm 1934, Geber, s 34f.



Den animistiska människan jämförs inte bara med ett barn utan även med djur, av Nilsson som tycks vara påverkad av samtidens rasbiologiska mentalitet. Inte heller medger Nilsson att det skulle finnas några logiska samband i de animistiska folkens föreställningsvärld. Perceptionen beskrivs som långt mer instinktiv och godtycklig. Fruktan ges stort utrymme i tolkningen av den animistiska världsbilden. Någon trygghet tycks Nilsson inte finna i de animistiska kulturernas utbud. Snarare menar han att föreställningen präglas av illvilliga demoner och andar som ständigt hotar bakom hörnet och kräver att blidkas av trollkarlar som tros bemästra övernaturliga krafter. Ibid. s 158ff. Enligt Nilsson är dessa människor, som han kallar för primitiva, så lågt stående att dessa t o m identifierar sig själva med djur. Nilsson beskriver totemism följande:



Totemismen är det religiösa och sociala uttrycket för det primitiva tillstånd då människan ännu ej kommit till medvetande om skillnaden mellan henne och djuren och ännu mindre lagt en oöverstiglig klyfta mellan djur och människa utan stodo på lika fot med markens djur; de vilda djuren voro hennes likar i striden, fast ofta starkare och farligare, men djuren voro också hennes kamrater. Ibid. s 61.



Människor med animistisk religion kan inte heller se någon skillnad mellan dröm och verklighet, menar Nilsson. Nilsson tar avstånd från drömmars relevans som verkliga erfarenheter. Ibid. s 162. Här kan man tydligt se vilken hållning Nilsson tar gentemot mystiska erfarenheter och ritualer även om dessa inordnas under kristendomen. Det är ju välkänt att den katolska kyrkan erkänner tilltro till helgon som i drömmar fått en uppenbarelse av Gud, liksom till andra mystiska erfarenheter och ritualer. Detta tycks inte röra Nilsson som inte är ute efter att skydda kristna läror i vått och torrt. Snarare verkar det som om Nilsson gör en distinktion mellan förnuft som grundar sig på materiell empiri och irrationell vidskepelse. Här tas även spisoffret upp, d v s det faktum att man offrar ett djur och sedan äter upp det för att införliva djurets krafter i sig själv. Detta betecknar Nilsson följande:



Detta är en av de allra primitivaste kulturformerna och gör i sina råaste former på oss ett frånstötande intryck, men är likväl en av dem, som äga den största livskraften; ja den är ej död utan lever ännu kvar i vissa kyrkors lära om det kristna sakramentet. Ibid. s 148.



De kyrkor som här inte tas upp, d v s de som har kommit ifrån dessa primitiva och grymma sakrament står väl naturligtvis för den mer sekulariserade varianten av religion där religion har blivit mer en trosfråga än ett levnadssätt. Den utvecklingstanke som här dominerar kan betecknas som en positiv förskjutning från en opraktisk och obekväm ortopraxi till en lätthanterlig ortodoxi. Förutom att dessa människor betecknas som naiva och förvirrade offer för den materiella omgivningen, beskrivs dessa även som grymma och egoistiska av Nilsson. Egoismen finner Nilsson främst i fetischismen med beskrivningen: Fetischismens svåraste lyte, som gör den oduglig för en högre utveckling, är dess egoism; fetischen skall stå på sin ägares sida i ont som gott, mot medmänniskor och samfund, om det behövs, och det behövs ofta. Ibid. s 38. Nilsson tar också här upp utvecklingstanken som han även behandlar i kapitel 3 med titlen, ”Dämoner och gudar”. Den handlar om den så tidstypiska och allmänna evolutionistiska synen på gudaväsendets utveckling ur demoner och andar.



Per Edvin Sköld

Föreläsaren Per Edvin Sköld har, år 1918, liksom Martin Nilsson skrivit ner en evolutionistiskt präglad samling av sina föreläsningars innehåll. Detta är intressant just med tanke på att dessa föreläsningar kunde vara de enda, eller få av de, kontakter med animism och polyteism som många av 1910-talets svenskar någonsin hade. Sköld var även klart mer kristendomsvänlig och ideologiskt präglad än vad den mer materialistiske Nilsson var. Samlingen som här tas upp heter Från urtidstro till kristendom. Redan titeln påvisar ett evolutionistiskt tänkande med en början, i det som visar sig vara animism, och ett mål som slutar i kristendomen. Sköld behandlar här inte människor utifrån deras biologiska förutsättningar utan tar upp det nordiska folkets andliga och kulturella utveckling t o m kristendomens intåg i norden. Kultur och religion ses som två sammanhängande element som går hand i hand. I den kronologiska ordningen börjar han således med animismen bland forna tiders jägar- och samlarfolk. Deras andlighet beskriver han bildligt på följande vis.



Det har förmodligen funnits en tid, då våra förfäder hela livet igenom voro såsom barn. Undrande och nyfikna sågo de på den omgivande naturen. Ett litet barn fattar icke skillnaden mellan levande och livlösa ting. Det talar med sina leksaker, med möbler, med träd o. d. Snavar det över en tröskel t. Ex., känner det vrede mot tröskeln o. s. v. Så gjorde även den primitiva urtidsmänniskan allting i naturen delaktig av sina egna andliga gåvor; hon trodde att allt i naturen ägde själ. Därför kallar man detta andliga tillstånd för animism. (efter det latinska namnet animus – själ). Sköld Per Edvin, Från urtidstro till kristendom, Stockholm 1918, Tiden, s 9.



Magi, som av Sköld även gärna kalas för trolldom, ses även av Sköld som en felaktig association av orsakssammanhang. Sköld skriver: Felet med trolldomen är, att den i motsats mot vetenskap helt naivt förväxlar ett tillfälligt sammanträffande med ett verkligt orsakssammanhang. Ibid. s 13. Sköld skriver vidare: Magin levde kvar, även sedan folket nått en högre utveckling. Ibid. s 13.  Ibland kommer Sköld dock in på andra religioners område. Judendomen tas upp av Sköld i ett exempel på hur, enligt Sköld, primitiva element som haft sin plats i animismen har levt kvar innan kristendomen har nåtts. Ibid. s 17.



Sköld menar att andar och demoner har fötts ur själatron, då människorna trodde att själens egenskaper fortsätter att verka även efter kroppens död. Sköld anser att även teismen har utvecklats från animismen. De olika besjälade tingen, andarna och demonerna ska med tiden ha fått mer levande och personliga anletsdrag för att slutligen ta skepnad som gudar. Polyteismen är således det stadium som följer efter animism i utvecklingen enligt Sköld. Ibid. s 17ff. Den polyteism som tas upp i ”Från urtidstro till kristendom” är ju naturligtvis den fornnordiska och germanska asatron. Denna ses i sammanhanget som en länk mellan animism och monoteism som i detta fall är kristendom. Om övergången skriver Sköld:



Då den starka ättsammanhållningen upphörde, då människorna började att tänka och verka som individer, icke såsom förut enbart som ättemedlemmar, vidare när jorden blev privategendom, och hämnden upphörde att vara det centrala i folkets moraliska liv, då var stunden inne. Detta skedde under inverkan av två krafter, den sydeuropeiska kulturen och kristendomen. Ibid. s 56.



Här ser man tydligt hur Skölds tankegångar kopplar ihop den sydeuropeiska kulturen och kristendomen. Dessa två ting anses av Sköld vara överlägsna den fornnordiska polyteismen. Den fornordiska kulturen med sin asatro beskrivs som ett desperat desorienterat sökande efter trygghet i ätten och genomsyrad av ett naivt moralsystem vars innersta kärna utgjordes av hämnden. Den sydeuropeiska kulturen med sin kristna tro anses bestå av en högre individualistisk moral förknippad med en privatiseringsprocess. Dessutom anses kristendomen som en helt enkelt värdigare religion för folket. Eddadikterna som är resultat av kristen influens beskrivs av Sköld som: ...försök att av gamla myter och trosföreställningar och av utifrån kommande sagostoff och idéer bygga upp någonting värdigare för människan att tro på än den burleska asatron. Ibid. s 57.”. Sköld skriver vidare om Eddadikternas funktion under religionsskiftet:



Men när vid tiden omkring 800 e. Kr. muren kring Norden bröts ner och det främmande stoffet störtade in, då förmådde icke nordborna smälta ned det till harmoni med sin gamla uppfattning, utan motsägelser uppstodo, vilka öppnade ögonen och visade, hur gammalt, hur fantastiskt och barnsligt det gamla egentligen var. En längtan efter något bättre uppstod, och stora själar försökte bygga upp en ny religion rent av ur den gamla asaläran, en något mera värdig tro för de sökande sinnena. Ibid. s 81.



När det gäller den officiella övergången till kristendom, som på den tiden skedde vid tingen, antar Sköld en väldigt tendensiös och omotiverat värderande hållning. Under natten passade emellertid de kristna som voro de slugaste, på att muta gubben, med påföljd att han nästa morgon avgjorde tvisten till kristendomen. Ibid. s 88. De kristendomsvänliga och de kristna beskrivs alltjämt som de starkaste och klokaste. Oavsett vilka moraliska eller omoraliska handlingar som utföres av de kristna, blir dessa legitimerade och som i det här fallet t o m berömda av Sköld. De som inte är kristna betecknas däremot som råa, giriga, odisciplinerade, barnsliga och omoraliska. Ibid. s 56, 81, 86.  Skölds resonemang verkar inbegripa både en idealistisk och en elitistisk människosyn. Kristendomen är således något som har introducerats av stora rika män som utgjort samhällets elit. Dessa har enligt Sköld varit förnuftets män, medan folket har levt kvar i de gamla primitiva föreställningarna, utan vare sig egen vilja eller förstånd. Dessa beskrivs likt barn som behöver vägledning av den rika och förnuftiga samhällseliten. Ibid. s 89. Sköld tar varken upp ekonomiska vinningar eller maktanspråk som kunde prägla kristendomens införande. Visserligen skriver Sköld om kristendom och rikedom: Vikingarna såg hur söderns länder voro fulla av rikedom och härlighet; i dessa länder dyrkade man vite krist. Kristus måste vara mäktigare än de gamla gudarna och därför dyrkade man honom. Meningen med dessa rader är dock snarare att belysa en positiv framgång för ett mer utvecklat kristet rike än att belysa några exploateringssammanhang som kan ha att göra med kristendomens införande till norden.



Om man bortser från tid och rum anser vi att man kan se en röd tråd i form av en evolutionistisk och elitistisk distinktion mellan människor i Skölds resonemang. Den ena motpolen utgörs av en okristen kollektiv allmoge som lever i en icke-borgerlig civilisation med låg moral samt bristande förnuft. Den andra motpolen utgörs av den individuelle kristna och rika borgaren som använder sitt förnuft till att bygga upp och förstå en högre moralisk dimension i livet. Enligt Sköld är animismen den lägsta formen av religion och ligger längst i från den fulländade kristna monoteismen. I en jämförelse mellan Sköld och Nilsson finns en intressant aspekt i att dessa två herrar tycks representera olika syn på religionen i sig. Per Edvin Sköld har en klart idealistisk syn där han lovprisar kristendomen på animismens bekostnad utifrån kristendomens förnuft som nedan kommer att beskrivas. Martin Nilsson däremot tycks ha en mer reserverad attityd till religioner i sig och ser ner på animismen då de animistiskt präglade kulturerna ses som mer beroende av en icke-materiell och därmed vidskeplig världsbild. Sköld ser en utveckling från förnuftsvidrighet med dess lägsta ansats som animism, via polyteismen, till en fullständig andlighet i kristendomen. Däremot tycks Nilsson se en utveckling från en religiös vidskepelse med dess lägsta ansats i animismen, via polyteismen, till en mer sekulariserad och därmed förnuftig materialism i den kristna kulturen, vars största bedrift tycks vara frigörelsen från vidskepelse. Då vi har utgått ifrån de två aktuella verken av respektive författare gäller detta naturligtvis en tolkning utifrån just dessa. Vi tolkar dessa böcker som materiellt kontra ideologiskt präglade varav Nilsson benämns det första. Ändå finns den röda tråden i utvecklingsteorin från det lägre till det högre, från animism till kristendom via polyteismen. Och alltjämt representerar religionen och samhället varandras utvecklingsstadium. En annan röd tråd som präglar både Nilsson och Sköld, liksom deras samtids rasbiologiska idéer, är användandet av liknelserna barn kontra vuxen, där den senare står för idealet och den tidigare fördöms som något ofullständigt. Detta går hand i hand med och passar väl in i den imperialistiska människosynen där den vuxne naturligtvis har förmyndarskap över barnen. Likaså kom den här distinktionen av elit och massa att legitimera den verklighet som detta synsätt delvis hjälpte att bygga upp.



Med tanke på att dessa två herrar fungerade som föreläsare under de första årtiondena kan man kanske få en förståelse om vilken syn samtiden har haft på förkristna och icke-kristna religioner och begreppsvärld. Sällan tas goda egenskaper i belysning hos dessa, bara deras påstådda primitivitet som alltjämt sägs leda till grymheter och olycka. Detta påverkar säkerligen läsarens bild av det okända, och kan vara viktiga faktorer i förståelsen av de kristna missionärernas syn på icke-kristna människor och deras föreställningar.



1.6.4 Missionstanken



Missionstanken och missionsteologin är naturligtvis intressant för oss även om det har indirekt att göra med vår frågeställning. Teologin kan ses som den egentliga bakomliggande officiella orsaken till att man begav sig iväg tvärs över jordklotet för att omvända människor. Därför tror vi att teologin troligen även har en naturlig inverkan på missionärernas syn på de ickekristna. Det går ju naturligtvis inte att utreda de enskilda missionärernas teologiska föreställningar i ett sånt här arbete. Däremot anser vi att en översiktlig bakgrund om olika influenser kring missionstanken väl är på sin plats här. Om inte annat så ger detta en möjlighet för läsaren att orientera sig lite förberedande bland de olika influenser som kan ha påverkat missionärernas motiv och tankegångar inför mötet med den lokala befolkningen som man skulle missionera bland. Missionsforskaren Bengt Sundkler delar in teologin kring missionen i tre olika huvudinriktningar som vi väljer här att kalla för kategorier.



Den första kategorin kallar Sundkler för Kristus-Konungen som skall komma åter. Denna teologi är inte egentligen någon missionstanke, då den inte främjar en aktiv mission på något vis. Tvärtom ställer sig denna teologi mot alla tänkbara missionsförsök från den världsliga befolkningen liksom världsliga regimer. Kristus har redan en gång för alla vunnit. Det är han som är missionären och behöver ingen hjälp av några institutioner. Det handlar om missio Dei, guds mission, inte primärt vår. Missionens hemlighet är den hemlighetsfulla dragningen till Kristus och den heliga anden. Den som missionerar gör det genom den helige andens åkallan, inte genom institutioners. Denna tanke är knappast aktuell för missionärerna i vårt fall då vi utgår i studien från två institutioner. Sundkler Bengt, Missionens värld, Stockholm 1970, Svenska Bokförlaget, s 20f. Den andra kategorin av missionsteologi som Sundkler tar upp kallar han för Kristus - Kyrkans konung. Här har missionen en uppgift att bygga en kyrka, som blir en förgård till det himmelska templet i Guds rike. Denna kyrka skall vara självstyrande, självunderhållande och självutbredande. Denna tanke är enligt Sundkler typisk för den evangeliska missionen sedan 1800-talets mitt. Med den självstyrande kyrkan menades således att man borde frigöra de nyetablerade kyrkorna i t ex Afrika, från Västerlandet, både politiskt som ekonomiskt. Ibid. s 21ff. Den tredje kategorin av missionsteologi kallar Sundkler för Kristus - Världens konung. Kristus är herre över världen och kyrkan. Kyrkan är den inre cirkeln och världen den yttre, av Kristus maktsfär, men Kristus regerar över dem båda och de båda tillhör honom. Skillnaden är bara att Kyrkan känner Kristus, men inte världen. Därför är Kyrkan kallad att göra Kristus känd. Ibid. s 24. Även trender som är typiska för denna teologi finns i bakgrunden för den aggressivt expanderande missionen på andra kulturers och religioners bekostnad, dvs bl a den mission som vi här undersöker.



Denna teologiska tolkning ger inget större utrymme åt en sekulariserad omvärld. Allting tillhör Kristus och måste skötas i enlighet med Kristi budskap. Här kommer även de sociala förtjänsterna in som kyrkan är åkallad att tillhandaha. Det finns människor som har utvecklat denna tanke till att gälla även den politiska sfären. Lydnaden mot världens herre kräver ett social-profetiskt engagemang i de nya staternas politiska och sociala problem. Framförallt dagens kristna i Asien menar, enligt Sundkler år 1963 då han skrev boken, att demokrati i Asien inte är möjligt utan kristendom. U-landshjälpen hamnar oftast under denna teologi och ses som ett uttryck för Guds kärlek. Den missionerande människan är Guds redskap och såsom sådan bör denna redskap uträtta Guds vilja, kärleken till människan. Det gäller inte för den missionerande att bara göra saker för andra. Man skall även vara till för de andra genom medmänsklig kontakt och gemenskap. Ibid. s 24ff. Med kritiska ögon sett har dock denna medalj en mindre vacker baksida. Om Kristus nu är herre över hela världen är han ju även herre över alla människor och religioner. Här uttrycks klart och logiskt en legitimitet att se ned på andra religioner, som inte har uppfattat vem som har räddat dem allihop. Jesus Kristus har ju dött för hela världens skull. Alltså står även ex muslimer och hinduer i skuld till Kristus. En skuld de inte är medvetna om. Här finns en skrämmande språngbräda för de som vill med alla möjliga medel omvända och ”fullborda” de religioner som inte ”har insikt om Världens herre”. Det finns dock klara möjligheter inom denna teologiska inriktning att se de andra religionerna som något positivt då dessa liksom hela världen är av Guds skapelse. Dessa (”fortfarande icke fullbordade”) religionerna kan ses som en vilja till tro. Även om inte tron är fullbordad är den inte av ondo utan behöver vägledning. Framför allt den Katolska kyrkan har haft denna inställning alltsedan Clemens från Alexandria. Denna tanke stödjer sig på Johannesevangeliets logosteori, och de icke-kristna religionerna representerar något som kallas för ”logoi spermatikoi”, dvs utströdda strålar av ljuset som väntar på att växa till sig och fullbordas. Ibid. s 26ff. Luther utvecklade denna tanke till en paradoxal syn på de främmande religionerna, som i första hand för hans del utgjordes av islam, judendom och den romerska teologin. Luther menade att där fanns spår av det Gudomliga ljuset, men att de samtidigt kännetecknades av en urspårad sanning. Enligt lutherkännaren Regim Prenter menar Luther att de andra religionerna erkänner Gud men ej har någon förståelse om Guds väsen. Ibid. s 28f.



Sundkler nämner även de liberala strömningarna vilka såg på religionerna som olika andliga nivåer i människans tillvaro, där kristendomen intog den högsta och slutgiltiga positionen i den andliga utvecklingen. Ibid. s 29f. Dessa tankar skiljer sig inte märkbart från de, av oss tidigare omnämnda, imperialistiska och evolutionistiska vetenskapliga influenserna och förtjänara inte här att ytterligare tas upp.



1.7 Missionärernas organisationer och missionsområden



1.7.1 Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS)



1800-talet var frikyrkornas gyllene århundrade. Personer knutna till svenska kyrkan såg med oro på den splittrande effekt detta sektväsende förde med sig. Dock kvarstod det faktum att den traditionella kyrkans skötsel och aktiviteter behövde reformeras. Detta iakttagande påtalade behovet av att skapa en friare organisation inom statskyrkan, vilken bättre kunde utnyttja den spontanitet och framåtanda som präglade frikyrkorörelsen. Lundmark Gustav & Tafvelin Thore, Ut i all världen – EFS mission i Afrika och Asien 1866-1973, Klippan 1974, EFS-förlaget, s 17. Dessa strävanden realiserades 1856, det år då EFS bildades. I organisationens stadgar fastslår man att stiftelsens syfte är att bättre samlokalisera och effektivare utnyttja de frivilliga krafterna inom den svenska kyrkan, bl a för att spridningen av evangeliet bland befolkningen både skulle bli mer slagkraftig och vital än vad som tidigare varit fallet. Hofgren Allan, EFS rötter – De trodde och vågade, Markaryd 1988, EFS-förlaget, s 9f. Missionstanken var alltså ett viktigt syfte bakom EFS tillkomst. I början var det emellertid den inre missionen som stod i fokus. Huvudpersonen i denna missionsorganisation var kolportören. Konfessionellt sett var kolportörerna knutna till Svenska Kyrkan och hade som sin huvudsakliga uppgift att sprida de skrifter EFS gav ut. Ibid. s 44f.

Tidigt behandlade EFS styrelse frågan om stiftelsen skulle engagera sig i den yttre missionen. Svenska missionsföreningar hade tidigare sörjt för utländsk mission, i form av ekonomiska bidrag och utsändandet av missionärer. Dock hade denna verksamhet alltid arrangerats av utländska missionssällskap. Nu ville EFS, som den första svenska organisationen, själv regissera och ta ansvar för ett missionsuppdrag i ett främmande land. Lundmark &Tafvelin, s 27ff. Se även Hallencreutz Carl, Svensk mission över sex kontinenter, Motala 1970, Gummerssons läromedel, s 17. EFS intresse för den yttre missionen, bekräftas även av att stiftelsen 1861 övertog Mission-Tidningen, ett organ som spred allehanda information om den kristna missionsgärning som bedrevs runt om i världen. Lundmark & Tafvelin, s 29. Ett led i beslutet att upptaga den yttre missionen var grundandet av en egen missionsinrättning. För detta ändamål grundade stiftelsen 1862 Johannelunds Missionsinstitut. Med detta blev EFS landets första självständiga missionsföretag. Hofgren, s 25. Johannelunds Missionsinstitut kom att spela en central roll i stiftelsens missionsverksamhet. Under perioden 1863-1968 utbildades här ca 200 missionärer och ca 600 predikanter. Lundmark & Tafvelin, s 34. Skolningen av missionärer gick grundligt tillväga. Ett krav för att vederbörande skulle få behörighet att missionera främmande länder var att personen i fråga först prästvigdes. Prästvigningen medförde att respektive elev tvingades genomgå examination inför domkapitlet, ett faktum som givetvis ställde stora krav på utbildningen på institutet. Mission 100 – Evangeliska Fosterlandsstiftelsens yttre mission 1866-1966, Klippan, EFS-förlaget, s 52. Missionsverksamheten krävde att stiftelsen stod på en god ekonomisk grund. Då medlemmarna själva stod för den ekonomiska finansieringen av stiftelsens verksamhet, betydde detta att man måste organisera medlemmarna för att på bästa sätt utnyttja de interna resurserna. Privata donationer var givetvis också ett välkommet och betydelsefullt ekonomiskt tillskott men då stiftelsen blickade på missionsfält i främmande länder, insåg man tämligen omgående att dessa gåvor var en alltför osäker och otillräcklig ekonomisk bas. För att trygga ekonomin, bildades runt om i landet ett stort antal s k syföreningar. Avkastningen på syföreningarnas arbete har varit ett viktigt bidrag till missionsverksamheten. Det finns ingen tillförlitlig statistik på hur mycket dessa synföreningarna inbringade. Vissa vill dock uppskatta att landets alla kristna syföreningar i runda tal årligen sydde ihop ca 40 miljoner (i dagens penningvärde). Hofgren, s 20ff. Dessa syföreningar var även en viktig mötesplats för människor som engagerade sig i missionsverksamheten. Syföreningarna blev på många sätt en förbindelselänk mellan den enskilde församlingsmedlemmen och de personer som verkade på missionsfältet. På symöten läste man missionslitteratur, noveller, missionärsbiografier eller missionärsbrev. I vissa fall upprättades även en privat korrespondes mellan missionärer och syföreningen. Mission 100, s 57.



Efter att man diskuterat en rad tänkbara missionfält föll styrelsens val på det mytomspunna Gallafolket, ett naturfolk vilka levde i sydvästra delarna av dagens Etiopien. Genom de goda kontakter som stiftelsen hade med tyska missionskretsar fick man upplysning om lämpligheten att missionera bland gallafolket. De sågs nämligen som… ett vilt, rovgirigt och mordlystet folk, vilka låg utanför den kristna missionens råmärken. En beskrivning vilken EFS styrelse tydligen fann både stimulerande och fruktbar för den första egna missionsinsatsen på främmande mark. 1865 sände EFS ut sina tre första missionärer till Östafrika, med avsikt att tränga in till gallaernas område och sprida förkunnelsen om Jesus Kristus. Hofgren, s 27. Relativt omgående insåg man dock de oerhörda, administrativa, politiska och praktiska problem som en sådan expedition måste brottas med. Det skulle ta närmare 40 år och sex gallaexpeditioner innan man nådde sitt mål. Ibid. s 58. Det politiska kaos som rådde i regionen, vilket bl a uttrycktes av uppslitande väpnade konflikter och anarkistisk tumult, gjorde att det ej var att tänka på att färdas och än mindre missionera i detta område. I väntan på att det politiska läget skulle stabiliseras fann man det både säkrast och mest praktiskt att bedriva mission bland Kunamafolket, ett naturfolk vilket levde ca; 10 mil nordväst om den eritrianska hamnstaden Massawa. Lundmark & Tafvelin, s 57f. Under senare delarna av 1800-talet präglades området emellertid av krig och oroligheter, vilket gjorde att man vid flera tillfällen tvingades att göra tillfälliga avbrott i missionsarbetet. Mission 100, s 17f. Se även Lundmark & Tafvelin, s 66ff. Under 1890-talet tycktes dock det politiska läget stabiliseras. Eritrea ockuperades av italienarna och gjordes till en italiensk koloni. Detta såg många EFSare som ett gudsingripande. Gud hade, som historiens herre, använt en europeisk stormakt för att skapa trygga och stabila förhållanden i landet. Med dessa förutsättningar för handen planerades nu ”Eritreas återerövring”, en utvidgning och konsolidering av befintliga missionsfält i området. Hand i hand med denna konsolidering var utbyggnaden av missionens sjukvård och skolverksamhet. Dessa inrättningar blev senare en starkt bidragande orsak till lokalbefolkningens omvändelse. Lundmark & Tafvelin, s 78f, s 97f. Stiftelsens viktigaste rekryteringsmöjligheter var ofta barnhems- och skolverksamheten. I en rapport från 1903 från Mensamissionen framgår det att den mest förtröstande delen i missionen är det resultat man kunnat skönja bland barnen och ungdomarna. En iakttagelse som trycker på barnhemsverksamhetens stora vikt för att vinna anhängare till kyrkan.  Viktiga insatser gjordes också av missionärerna på litteraturområdet. Översättningarna av N.T och senare G:T samt de s k ABC-böckerna till de lokala språken var givetvis också en förutsättning för att missionerandet skulle falla i god jord. Mission 100, s19f. Svenskarnas målmedvetna inriktning på att översätta de heliga texterna till de lokala språken kom senare att bidraga till en ökad ekumenisk dialog mellan de olika kyrkorna i regionen. Hallencreutz, s 30.



1.7.2 Beskrivning av EFS missionsområde



Det eritrianska samhället vilade på en agrar ekonomi, en ekonomi där hushållet var den centrala produktionsenheten. Hushållets arbetsdelning var strikt uppdelat efter ålder och kön. Barnen började mycket tidigt, redan i 6-7 årsåldern, att efter förmåga deltaga i hushållsarbetet (flickorna) eller i arbete ute på fälten (pojkarna). Männen skötte boskapen, utförde diverse hantverks- och byggnadsarbeten, sådde och plöjde åkrarna etc. De äldre männen, vilka alltid bemöttes med en stor respekt, var emellertid befriade från tyngre kroppsarbete. Dessa män drog sig tillbaka från slitet ute på åkrarna och hade istället en slags övervakande och ledande funktion över livet i byn. Kvinnorna å andra sidan utförde arbeten direkt eller indirekt knutna till hushållet, så som matlagning och olika textilarbeten. De var även ansvarig för familjens vatten- och vedförsörjning. Pankhurst Richard, Economic history of Ethiopia, Addis Ababa 1968, Haile Sellassie University Press, s 32. Den traditionella synen på kroppsarbete skilde sig väsentligen åt från den som de svenska missionärerna hade. I det feodala samhället betraktades manuellt arbete som ofint och något man endast sysslade med om man var nödsakad till det. Ibid. s 45. Avogheten till hårt arbete och insamlandet av stora materiella tillgångar kan även förklaras av det synnerligen instabila politiska läget i regionen. Dubbelbeskattning och plundrande militärförband gjorde att befolkningen ej brukade mera jord än vad som var nödvändigt för familjens överlevnad. En stor ackumulation i materiella tillgångar drog endast till sig myndigheternas blickar, vilket ofta resulterade i att det godtyckliga skattesystemet eller diverse beväpnade skaror tillskansade sig befolkningens produktionsöverskott. Ibid. s 223.



EFS missionärer anlände till ett land med gamla kristna traditioner. Den inhemska kyrkan härstammade från den Egyptiska koptiska kyrkan, vilken tillhör den ortodoxa grenen av kristligheten. I samband med islams spridning i Nordafrika under 700-talet kom den etiopiska kyrkan att isoleras från sina kristna trosbröder, vilket gjorde att den förre utvecklades till en autonom kyrklig gren med egna traditioner och seder. Etiopiens religiösa och kulturella liv kom även att beröras av islams expansion i Nord-Ostafrika. Etiopiens integrering i den arabiska intressesfären gjorde att arabiska köpmän spred Muhammeds lära i området, vilket resulterade i att många afrikaner kom att omvända sig till islam. Lundmark & Tafvelin, s 53. Den koptiska kyrkans isolering från den övriga kristligheten medförde att det bredde ut sig en konservativ stelhet, beträffande dess sakrala seder och traditioner. Helgonkult och relikdyrkan bars upp av ett konservativt prästerskap och munkväsende, vilket gjorde att det klerikala ståndet kom att differentieras och alieneras med folkets bredare lager. Ibid. s.50. Varken islam eller kristendomen förmådde emellertid att helt tränga undan den rika flora av olika typer av naturreligioner som existerade i landet. De animistiska trosföreställningarna anammade förfäderskult och dyrkan av diverse naturfenomen. Ibid. s.53. En väsentlig del i dessa naturreligioner var även bruket av magi. Här hade hövdingar och medicinmän en central uppgift att fylla då man förrättade olika typer av religiösa initiationsriter, övergångsriter etc. I Eritreas fall finner vi de animistiska folkgrupperna i landets mer svårtillgängligare områden, då företrädesvis i landets norra del. Ibid. s.50.



Frånvaron av modernt vetenskapligt inflytande gjorde att traditionell läkekonst präglades av starka inslag av magiska riter. Detta förhållningssätt till sjukdomar och diverse fysiska och psykiska åkommor var givetvis mycket utbrett hos de animistiska folken men förekom även till stor del hos muslimska och ortodoxa kristna grupper. Uppfattningen att diverse sjukdomar härstammade från den transcendenta sfären utmynnade i en rik flora av diverse magiska riter och symbolhandlingar för att ”driva ut” det onda ur den sjukes kropp. En rad åtgärder vidtogs även i förebyggande syfte. Här var bruket av att bära olika typer av amuletter eller uttala vissa magiska besvärjelser ett vanligt förekommande sätt att skydda sig mot de onda krafterna. Nämnas kan också att det ortodoxa prästerskapet uppmanade folket att bära magiska amuletter till skydd mot det onda makterna. Denna handel med heliga amuletter inbringade kyrkan icke obetydliga inkomster. Se Pankhurst, s 640f. Dock skall man ej tro att den traditionella sjukvården endast begagnade sig med övernaturliga medel. Eritrianernas (animister, muslimer och ortodoxa kristna) hantering av sjukdomar och diverse åkommor kan ej ses som ovetenskapligt i ordets vidare bemärkelse. Bekämpandet av sjukdomar och åkommor präglades även av en slags ”common sense” kombinerat med en stor medicinsk kunskap. Pankhurst, s 635ff. Den traditionella utbildningen låg sedan lång tid tillbaka i händerna på den ortodoxa kyrkan. Denna formella utbildning bestod till väsentligaste del av läsning och memorering av bibeln. Majoriteten av barnen stod emellertid utanför denna utbildningsinstitution och fick istället genom ett slags ”lärlingsskap” förkovra sig i ett yrke, vanligtvis i sina föräldrars yrken. Det var endast de mer bemedlade skikten i samhället som hade råd att skicka sina pojkar (formell utbildning för flickor och kvinnor var obefintlig) till kyrkorna och klostren. Ibid. s 666. Läskunnigheten bland den ortodoxa kristna befolkningen var vid denna tidpunkt således låg. Man beräknar att ca: 5 – 10 % av dessa kunde läsa. Bland muslimerna var läskunnigheten tämligen god. Seden att låta barnen gå i Koranskolan anses vara en bidragande faktor till detta. Ibid. s 668. Vi har ej hittat några uppgifter hur utbildningen såg ut inom de animistiska befolkningsgrupperna. Det får dock antagas att läskunnigheten bland dessa folk bokstavligen var lika med noll (det var ju skriftlösa kulturer) och att lejonparten av utbildningen skedde på ett informellt sätt, där barnen och de unga fick successivt lära sig att bruka jorden, sköta boskapen, jaga, sköta hushållsarbete etc.



Italiens annektering av Eritrea fick långtgående konsekvenser för missionen och den inhemska befolkningen. Krig, inbördeskrig, svält och sjukdomar hade skapat en stor politisk och social oro i regionen. Nöden och det instabila politisk läget medförde en stor avbefolkning i området. Människorna såg sig helt enkelt tvungna att lämna sin jord i sökandet av mat och skydd. När Italienarna ockuperade Eritrea var det ett förött och till stora delar öde land man styrde över. I detta läge bestämde sig den italienska staten för att konfiskera de landområden som övergivits och lämnats obrukade. Ibid. s 167. Syftet med denna indragning av eritreanernas jord var att skapa ett rationellt och storskaligt jordbruk, vilket förutsatte att jorden fråntogs kollektiva och rudimentära brukningsformer (d v s det traditionella jordbruksformerna) och ersattes med moderna individualistiska former, brukningsformer vilka sköttes av italienska bosättare Ibid. s 168f. Då eritreanerna, efter svälten och oron återvände till sina hemområden fann de alltså jorden ”bestulen” av de italienska myndigheterna. Reaktionen blev kraftig. En våg av oroligheter och missnöje spred sig över landet. Då den traditionella synen på ägandeskap baserade sig på ett kollektivt klanägande som genom arv förde vidare förfärdernas jord till dess avkomlingar, ansåg ättlingarna följaktligen att de hade rätt till sina förfäders jordområden. Ibid. s 170. EFS såg dock mera positivt på det italienska maktövertagandet. Samarbetet med de italienska myndigheterna fungerade gott och EFS hade nu alla möjligheter att bygga ut sin verksamhet i hela Eritrea.



Missionsarbetet kom nu att organiseras i tre språkområden. Dessa områden hade alla sin specifika karaktär; inom tigréområdet var majoriteten av befolkningen muslimer, i tigrinjaområdet var de ortodoxa kristna i majoritet och i kunamaregionen dominerade de animistiska trosföreställningarna. Lundmark & Tafvelin, s 95. Missionen i det muslimska Mensaområdet fick i början ett dåligt gensvar från befolkningen. Folket trodde att missionärernas heliga böcker var förfalskade och att apostlarna missförstått Jesus budskap. Denna övertygelse var så stor att de sörjde över missionärernas själar som de menade hade blivit vilseledda av falska profeter. Inledningsvis förekom det även en tämligen stor misstro mot missionens skolverksamhet. Denna reserverade inställning kom dock med tiden att mjukna, då föräldrarna insåg värdet av utbildning till sina barn. Tillsammans med skol- och barnhemsverksamheten betydde också sjukvårdsgärningen mycket för att vinna folkets förtroende för missionen. Centrum för missionen bland landets tigrinjatalande stammar var staden Asmara. Här tycks frälsningsverksamheten haft mer påtagliga framgångar än i Mensaområdet. Bl a utmynnade verksamheten i direkta omvändelser. Ibid. s 96f. Missionen i Kunamaområdet verkade kanske under de svåraste förhållandena. Området var isolerat från det övriga Eritrea (ca 30 mil till den närmaste missionsstationen), vilket gjorde det svårt för missionärerna att kommunicera med omvärlden. Förutom isoleringen var klimatet mycket påfrestande, ett klimat som i kombination med de tropiska sjukdomarna som grasserade i regionen gjorde att många missionärer insjuknade och gick en för tidig död till mötes. Inte heller bland befolkningen gav missionen några konkreta resultat. Eritreanerna verkade ointresserade av missionens verksamheter (även skolverksamheten) och först i början på 1910-talet kunde man se tecken som tydde på att det kristna budskapet sakta började få gehör hos lokalbefolkningen. Ibid. s 99f. En förklaring till att det främst var äldre som lät sig omvändas i Kunamaregionen var att respekten för de äldre var mycket mer påtaglig här än i andra delar av Eritrea, ett faktum som gjorde att de unga ej gärna lät sig döpas mot sina föräldrars vilja. 



1.7.3 Missionsförbundet



1874 flyttade Paul Peter Waldenström till Gävle från Luleå. Han hade ett förflutet som en akademiskt skolad lekmannapredikant och hade 1864 blivit prästvigd. Waldenström hade redan under sin uppväxt tagit intryck av de fromma norrlandsläsarna och besökte ofta sin vän Carl Olof Rosenius. Rosenius var en av initiativtagarna till EFS och var utgivare av tidskriften Pietisten from 1842 ända till sin död 1868. Waldenström hade i samband med Rosenius bortgång övertagit utgivandet av ”Pietisten” och därmed även på sätt och vis den ledande rollen i EFS nyevangeliska väckelse. Waldenström var en talför person som inte räddes för att kritisera den svenska kyrkan. 1872 kritiserade han öppet i ”Pietisten”, Svenska Kyrkans praxis att räkna ogudaktiga människor och gudsförnekare till sina medlemmar. Dessutom kritiserade Waldenström den svenska kyrkans försoningslära och menade att det ingenstans i bibeln hade stått att Gud skulle ha blivit försonad genom Kristi lidande och död på korset. Waldenström hävdade att det var människan som hade fått försoning för sina synder genom Kristi död. Gud som var en kärlekens och inte en vredens Gud behövde enligt Waldenström in blidkas eller försonas överhuvudtaget. Dessa mer ”frikyrkliga uttalanden” av Waldenström var endast toppen på isberget i den konflikt som låg i luften mellan de högkyrkliga och de frikyrkliga missionsförbunden. Nu tillspetsades situationen och konflikten blev påtaglig mellan en stiftelse- och kyrkotrogen del och en ”Waldenströmsk” linje. Hedberg, Lindberg, Stegeland, Liv och frihet, en bok om svenska missionförbundet, Falköping 1978, Gummesons bokförlag s 35.



Nattvardsfrågan handlade ju om huruvida sådana personer som inte bekände sig till Jesus Kristus som sin personliga frälsare fick vara med i församlingen. Eftersom detta inte var kravet i den Svenska Kyrkan började en del människor fr o m 1860-talet samlas i små nattvardsföreningar som utövade nattvard utanför den svenska kyrkan. Waldenström blev själv dömd för ämbetesbrott för att ha lett ett nattvardsfirande i Lutherska missionshuset i Uppsala 1876, trots att både Domkyrkan och Trefaldighetskyrkan hade stängts för honom som en följd av Waldenströms kritik mot svenska kyrkan. Den ”Waldenströmska linjen” menade att vem som helst, som bara hade kunskapen och förtröstan till Jesus, borde få leda nattvarden och detta utanför kyrkans lokaler. Nattvarden var till för församlingen att brukas och inte åt ett visst ämbete att förvaltas, menade de. Ibid. s 36.



1877 tillsattes en kommitté, med Waldenström som ordförande, som skulle hos EFS begära att även missionärskandidater som delade den nya försonings- och nattvardsläran skulle få bli missionärer. Svaret från stiftelsen blev ett nej, på det grundvalet att EFS var en organisation för sådana kristna som accepterade den Svenska Kyrkans bekännelsegrund. Även följande år nekades bifall till Waldenströms förslag på EFS årskonferans att ändra stiftelsens stadgar så att den skulle bli öppen för sådana missionsföreningar som inte helt och hållet stod överens med Svenska Kyrkans bekännelse. Ibid. s 36f. 1878 bedrev den s k Waldenströmska linjens anhängare ett fritt kyrkomöte som motsvarighet till det ordinarie lagstadga kyrkomötet. Där beslutades att man skulle sluta sig samman i en ny organisation vid sidan av EFS med uppgiften att främja mission. Missionsförbundet som bildades skulle inte vara något firkyrkoförbund utan en intresseförening med inriktning på mission för de misssionföreningar som inte fick vara med i EFS. Inträdeskravet till missionsförbundet var att man skulle tro på och bekänna sig till Kristus samt begära att upptagas i förbundets gemenskap. Några dopfrågor skulle över huvud taget inte ha betydelse för inträdesvillkoren. Ibid. s 37f. Missionsförbundet var från början alltså inte någon frikyrkosamfund utan ett alternativt förbund för de som inte fick vara med i EFS. Det var först på 1930-talet som en frikyrklig utveckling blev påtaglig inom missionsförbundet under ledning av Axel Andersson. Först 1951 förklarade sig Missionsförbundet som ett kongretionalistiskt samfund som uppmuntrade sina medlemmar att träda ur statskyrkan. Ibid. s 46. Ända till sin död 1917 låg den reella makten i Waldenströms händer, som var aktiv motståndare till all form av utveckling till att samorganisationen skulle utveckla sig till en frikyrka. Tvärtemot förklarade han att han helst av allt skulle vilja se en återförening med EFS. Ibid. s 44f.



Utbildningen till missionär i missionsförbundet skedde i missionsskolan i Kristinehamn som 1869 startats under EFS välsignelse och med Värmlands Ansgarieförening som garant. Innan det hade densamme varit en kolportörskola. 1879 togs den över av Missionsförbundet med E.J. Ekman som föreståndare. 1890 flyttades skolan till Stockholm under Nils Wikander. Skolgången som först varade under två år utökades till tre år redan på 1880-talet. Och blev fyraårig 1914 under Gustaf Mosesson som var föreståndare sedan 1910. Skolan som redan i sitt ursprung var avgiftsfri, förutom kosten som studenterna själv fick stå för, nyttjades i första hand av elever från Småland, Värmland och Västergötland. Fram till 1953 hade missionsskolan haft nästan två tusen elever sammanlagt varav merparten av dessa kom från jordbrukarhem. Ibid. s. 56. Förutom egna missionärsskolor har missionsföreningarna haft egna lokaler sedan deras tillkomst. Från början var dessa inga regelrätta kyrkor utan snarare samlingslokaler, beroende bl a på 1800-talets kyrkopolitik. Omkring 1870 börjar egna kyrkor bli vanligare för missionsföreningarna i och med separatismen. 1880 invigdes i Waldenströms hemstad Gävle en missionskyrka inom ramen för Missionsförbundet. Under 1880-talets mitt uppfördes Immanuelskyrkan i Stockholm och kom att bli en sorts enande huvudkyrka för Missionsförbundet. Ibid. s 57f.



Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Missionsförbundet var redan från början kongretionalistiskt, med självstyrande missionsföreningar och församlingar som själv fick sköta sina egna angelägenheter. Vid 25 års jubileet 1903 hade missionsförbundet 1.102 församlingar och 84.602 medlemmar. Antalet predikanter var då 629 ordinarie och 983 tillfälliga. I Missionsförbundets 2.326 söndagsskolor gick det året hela 105.690 elever. Ibid. s 42. Den viktiga ekonomiska basen för missionsförbundets existens, lokalernas bekostning, missionärernas utbildning och arbete, utgjordes av kollekter, insamlingar, testamenten och gåvor. Framförallt syföreningar för vuxna och barn inom de olika missionsföreningarna har bringat in flera miljoner i finansiella medel. Ibid. s 55.



1.7.4 Beskrivning av Missionsförbundets missionsområde



Redan 1879 skickade Missionsförbundet i väg de första missionärerna till Finland som blev det första målet. 1880 skickades ytterligare fem misionärer iväg, varav en till Kongo i tjänst hos ett engelskt missionssällskap. Fler och fler skickades ut varje år och snart hade Missionsförbundet skickat missionärer till bl a Finland, England, Ryssland, Persien, Östturkestan, Indien, Kina, Japan och till Afrika. Vad beträffar missionen i Afrika kom verksamheten i Nordafrika att få ett snabbt slut i och med Erik Nyströms död 1907. Ibid. s 48. Därmed kom den intressantaste missionen för medlemmarna att helt och hållet koncentreras till Belgiska och Franska Kongo. Över tre hundra missionsarbetare sändes till Kongobäckenet före 1953. De första reste i självaste Livingstones tjänst med den engelska missionen, men redan 1885 beslöt Missionsförbundet att man skulle utgå med en egen mission från missionsstationen i mukimbungu. Kongofristaten som 1908 blev belgiska Kongo var det första missionsfältet i Kongo med missionsstationerna Kibunzi, Kingoyi, Diadia, Nganda, Londe, Matadi, Kingenge och Lundi Sutete. I Franska Kongo började man missionera först 1909 med initiativ i Madzia. Musana, Brazzaville, Kolo, Indo, Madouma, Mansimou, Pointe Noire, Ngouedi, Zanaga och Dolisie kom att bli andra missionsstationer i Franska Kongo. Ibid. s 52 De missionsstationer som skickade från sig årsberättelser under 1911 i Kongo-området var Mukimbungu station, Kibunzi station, Nganda station, Kingenge station, Kingoyi station, Musana station och Londe station. Missionsförbundet 29:e årgången, s 210-216. Missionärerna var redan från början inställda på att man skulle behöva anställa infödda medhjälpare. Skolor startades och kongoleser kunde utbilda sig till byskolelärare eller förkunnare av evangeliet. Merparten av eleverna var pojkar ända fram till 1950-talet. Undervisningen i Belgiska Kongo skedde på folkspråket kinkongo. I Franska Kongo var det däremot lag på att all ordinarie grundskoleundervisning skulle ske på franska. Redan vid sin död 1895 hade Nils Westlind hunnit översätta hela NT till kikongo-språket. Efterföljaren K. E. Laman hade 1905 översatt hela bibeln till kikongo-språket. From 1890-talet har Missionsförbundet även haft tryckerier och tidningsorgan till förfogande i Kongo. Sjukvården bestod fram till 1911 av enstaka läkare och sjuksköterskor, då Georg Palmaer anlände till Kongo och påbörjade bl a sin berömda kamp mot sömnsjukan. Hedberg, Lindberg, Stegeland, s 52f.



Människorna som bodde i Kongobäckenet innan Stanley Linvingstone och de svenska missionärerna anlände dit bestod på 1870-talet till viss del av sudanesiska stammar och små grupper pygmeér eller andra pygmoida grupper, men majoriteten hörde till den stora gruppen av stammar som pratade bantu-språk. Lagergren David, Konflikt i Kongo, Hässleholm 1971, Westerbergs bokförlag, s 10. I de kongobyar, som Missionsförbundets missionärer vände sig till, var animismen den rådande religionsformen och styrdes av hövdingen. Hedberg, Lindberg, Stegeland, s 52. En stor skillnad låg i kongolesernas och missionärernas sätt att uppfatta omgivningen. Kajsa Ekholm Friedman skriver att den kongolsesiska världsbilden inte styrdes av rationellt tänkande på samma sätt som i Europa och västvärlden, där både individerna och samhällets bas oftast vilar på antagandet om en objektiv sanning bland lögner, villfarelser och fantasier. I den magiska världsbilden där allt hänger samman är det inte lika viktigt att just agera konkret för en sak då man i istället kan försätta sig i trance och genom bön försöka påverka saker och ting. Det konkreta skiljs på intet sätt från det abstrakta eller det obevisade och otroliga istället för att uppfattas som förnuftsvidrigt och overkligt. Ekholm Friedman Kajsa, Den magiska världsbilde,n Eslöv 1994, s 90ff. Makten i byn låg hos hövdingen. Till sin hjälp hade hövdingen Nganga, en typ av medicinman, som förutom att sysselsätta sig med läkekonst, var något av byns ”allt i allo” och bestämde t. ex över utbildningen i byn. Axelsson Sigbert, Kulturkonfrontation i nedre Kongo, Hässlehom 1971, s 12. Redan före 1480-talet hade ett mäktigt kongorike funnits kring kustområdet, vilket dock hade upplevt en nedgång tack vare portugisernas slavhandel. Stammarna hade helt enkelt splittrats i inbördeskrig. Fortfarande på 1870-talet fanns dock spår av vasallsystem kvar i Kongoområdet med vissa ”härskande” stammar och andra underlydande. Dessa förekom dock inte i det norra kongolesiska skogsområdet kring ekvatorn. Norr om skogsområden förekom bland de sudanska stammarna s k sultanat som i viss mån hade berörts av den arabiska kulturen i norr. Lagergren David, s 11f. Hushållsekonomin i den traditionella Kongolesiska byarna baserades på det som naturen erbjöd. Kvinnorna samlade ihop ved och arbetade ute på åkern med att samla grödor medan männen tillverkade fiske- och jaktredskap samt andra småsysslor kring hemmet. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm sid. 26ff- Folkrörelsernas arkiv i Gävleborg. Dessutom utövades ett kollektivt ägande i byarna, varför de individuella förtjänsterna av övermåttligt slit inte uppskattades på samma sätt som i Europa. Ekholm Friedman, s 198ff.



1.8 Tidigare forskning



Forskningen inom missionsområdet är mycket omfattande och givetvis har det ej varit möjligt att ta del av all litteratur som direkt eller indirekt berör vårt forskningsområde. Vi har följdaktligen gjort ett urval av detta stora utbud och plockat ut de verk som känns mest adekvata för vårt arbete. Tämligen omgående visade det sig emellertid att det var mycket svårt att hitta tidigare forskning som berör missionsfältet utifrån de perspektiv och frågor vi syftar till i denna uppsats. Intrycket av den tidigare missionsforskningen är att den ofta förbiser mer djupgående analyser, då den snarare tycks vara intresserad av detaljerade fakta-, person- och händelsebeskrivningar, ett perspektiv vilket ofta kombineras med en kartläggning av missionens strukturella, ekonomiska, politiska och materiella förutsättningar. Denna bild stöds även av andra uppsatsskivare, vilka har ambitionen att beskriva och kartlägga kulturmötet mellan missionärer och infödingar. Sjöblom Gustav, Svenska Kyrkan utvidge Japhet – En missionärsdiskurs föds ur vardagen i Natal och Zululand 1875-1890, C-uppsats i historia, vilken ventilerades 2000-03-02 vid högskolan Dalarna.  F ö kan det nämnas att en stor del av litteraturen som producerats i ämnet är skriven av personer som är personligt involverade i missionsarbetet. Dessa personers anknytning till missionskyrkorna medför givetvis att dessa verk är av tämligen tendentiös natur, vilket gör att det egentligen ej går att jämföra detta material med de resultat vi kommer fram till i vårt arbete. Den röda tråden som går igenom forskningsfältet är således att det finns en mängd av slutsatser om hur missionärerna såg på de Afrikaner och andra icke-europeer med lokala traditioner och kulturer. De flesta sådana slutsatser är dock gjorda i samband med arbeten som utgår från vidare frågeställningar och bearbetningar, utan att tala om tidsperspektiven. Detta gör att urvalet av källmaterialet kan sättas ihop med ett ganska stort godtycke, beroende på vad forskaren vill visa. Metodiska bearbetningar eller snäva tidsavgränsningar lyser med sin frånvare. Men framförallt saknas det utförliga metodiskt bearbetade komparationer inom det här forskningsfältet



1.8.1 Bengt Sundkler



Forskaren Bengt Sundkler har skrivit en för oss intressant bok om just mission i olika kontexter. I boken som heter ”Missionens värld” tar han upp tre olika problemområden, missionens bibliska grund och missionsteologi, mission och politik samt de unga kyrkorna i sin sociala kontext. Utav dessa finner vi de två senare som mest adekvata för forskningsläget. Dessutom väljer Sundkler att dela in missionen i två olika typer av miljöer - ”i de animistiska stamkulturernas värld och i de asiatiska kulturreligionernas”. Detta är i alla fall vad Sundkler själv skriver i sitt förord. Sundkler, 1970, Förord. Detta vore efter första anblicken ett perfekt arbete på alla sätt och vis inför vår uppsats.



Tyvärr måste vi dock även placera Sundkler i raden av forskare som själv tycks vara inneslutna i missionens värld. Sundkler aktar sig för att ta upp negativa aspekter på missionsarbetet och tycks utgå ifrån missionärernas goda vilja i sina analyser. Dessa analyser baseras för övrigt på enskilda ”hjältars” goda gärningar och utsagor. En uppfattning som växer fram för läsaren är att missionen i det långa loppet lett till befrielse och demokratisering för folket. Visst finns det sanning i att enskilda missionärer har ämnat hjälpa lokalbefolkningen mot förtryck liksom att de frihetskamper som man fört mot kolonialismen på senare tid har präglats av västerländska ideologier såsom liberalism och marxism. Men nog har väl medaljen ändå en andra sida, en sida som sällan eller vagt tas upp av Sundkler.



Missionären visste sig vara utsänd att tjäna Riket som icke är av denna världen. Men såsom född och uppfostrad av i England, Holland, Tyskland, Frankrike, Amerika eller Skandinavien, bar han med sig också de i dessa länder gängse nationella värderingarna och idealen. Oftast kände han sig böra företräda och befrämja >>det kristna Västerlandets>> intressen gentemot Österns gamla regimer. Ibid. s 89.



Ovanstående är en typisk hållning för Sundkler när det gäller att se kritiskt på missionärernas ambitioner. Sundkler nämner även att det för missionärer, speciellt tillhörande kolonimakterna, blev naturligt till en början att stödja den egna politiska regimen. Detta inte minst i övertygelsen om att västerlandets civilisation kombinerat med kristendomen var det bästa för infödingarna. Det tedde sig nämligen ganska naturligt för en missionär att känna sig hemma i ”sin koloni” och därmed också att värdera de ”hemmavarande normerna” högst. Ibid. s 92f. Särskilt mycket mer penetrerar inte Sundkler den sidan av missionen. Sundkler hävdar att mission och kolonialism inte var identiska. Missionärernas sociala ansvar blev i och med deras privilegierade position ofta större än lojaliteten mot landsmännens regim. Sundkler nämner bl a munken C. F. Andrews som stödde Gandhi, och Frank Weston - biskopen av Zanzibar - som skrev boken Englands svarta slavar. Ibid. s 94.



Sundkler delar in missionärernas omvärld i två olika kulturkretsar: den västerländska civilisationen och den inhemska befolkningens totalitet. Med totalitet menas här hela livsstilen som är mer eller mindre omvävd i religion, social ordning, rättspraxis och andra lokalt och kulturellt präglade fenomen i den inföddes verklighet. Den outtalade frågan lyder: ”Hur skulle den annorlunda totaliteten bemötas?” Ibid. s 116f. Stammens kultur kan ses som en sluten värld som erbjöd infödingen stöd och skydd samt enhet och styrka. Detta blev ju naturligtvis ett problem för missionskyrkan som ville föra in främmande element i en sluten kultur. Detta handlade ofta framförallt om rättsordningen. När det gällde animisktiska stamreligioner kunde i första hand två motsatta huvudlinjer skådas i den teologiska och praktiska lösningen av kulturkrocken. Den ena gick ut på att försöka fördöma stammens naturliga ordning, som något hedniskt, vilket ofta ledde till motsättningar. Ibid. s 137. Det andra gick däremot ut på att utnyttja den givna situationen på bästa möjliga sätt, dvs kristna stammen genom att under skicklig ledning utnyttja bl a seder och institutioner som verkligen motsvarade sociala behov, genom att inrama dem i en ny kristen gemenskap. Man bytte alltså ut små detaljer till kristna motsvarigheter. Lupanträdet som restes byttes ut mot ett kors, till exempel. En del missionärer och teologer kunde faktiskt gå så pass långt som att höja upp stammens ursprungliga gemenskapsformer som Skaparens vilja, och försöka skydda dessa mot all möjlig västerländsk inflytande. Bruno Gutmann är den profil som Sundkler förknippar med denna tanke under 1900-talets första hälft. Överhuvud tycks det som den mer vidsynta hållningen gentemot infödingarnas livsstil är en senare produkt som dessutom i slutända tycks vara i sista hand beroende av de individuella missionärernas inställning och strategier. Ibid. s 141f. Oavsett hållning gentemot totaliteten tycks det dock finnas en del element som av alla kyrkorna liksom av de flesta missionärerna sågs som hedniska. Ett sådant element utgjorde de animistiska folkens stil och rytm, speciellt såsom den kom fram i dans och musik. Dessa element sågs som obscena och hedniska. Ibid. s 153f.

De problem som de västerländska kristna kyrkorna råkade på i mötet med muslimska kulturer var av annorlunda karaktär eftersom teologin har en annorlunda roll i islam jämfört med de animistiska religionerna som i första hand orienterar sig utifrån ortopraxin. Islam som dessutom är en religion som kommit till som sådan under inflytande av kristendomen har redan en viss bestämd uppfattning om kristendomens teologi. T ex har Jesus redan bestämda karaktärsdrag i Koranen som inte alltid går ihop med de kristna tankarna. Sundkler skriver att det finns tre viktiga moment i Islam som ska leda till Guds vilja och frid i världen. Dessa är följande: kampen mot shirk (dvs oordningen), Hävdandet av Islam(dvs den rätta ordningen) och slutligen ummah (gemenskapen). Problemet för den kristna missionen tycks här enligt Sundkler vara att ett upphöjande av Jesus till Guds son uppfattades av muslimerna som avgudadyrkan, vilket blev lika med shirk. Sundkler menar även att de islamska konvertiterna sällan togs hjärtligt emot, speciellt av de koptiska kyrkorna, utan betraktades snarare som främlingar. Detta handlar om 1900-talets första hälft. Ibid. s 158f. Dessutom fanns det en uppfattning om att kopterna gärna vidarebefordrade islamska konvertiter till anglikanska kyrkor för att inte dra på sig förargelse. Ibid. s 162. I stort beskriver Sundkler Islammissionen som ett bakslag och muslimerna sågs av många missionärer snarare som ett konkurrerande hot än en fruktbar jordmån där man skulle kunna så ett frö av det evangeliska budskapet. Islams segrar över kristen mission i Afrika kunde beskrivas som ytliga, men insikten om dess orubblighet när den ändå fått fotfäste var klar enligt Sundkler. Ibid. s 164ff. Om orsaken till detta skriver Sundkler: Kristendomens verkliga problem i Västafrika är dess sociala misslyckande, i den meningen att kyrkan ej alltid förmått bilda sådana gemenskapsformer som afrikanen känner igen som sina egna, och problemet är ej enbart afrikanskt. Ibid. s 168.



Detta tyder på att de kristna kyrkorna trots vissa försök till närmande av de afrikanska stammarnas totalitet, som ovan beskrivs Ibid. s 141f., inte på när hade lika mycket förståelse eller gav lika stort utrymme för den annorlunda totaliteten, som den muslimska missionen. Dock bör det i sammanhanget nämnas att det ändå gjordes några fåtaliga försök från de kristna att närma sig den muslimska traditionen. Ibid. s 163. En annan för oss intressant uppgift som Sundkler tar upp, är just den svenska evangeliska missionens villkor i Eritrea och belgiska Kongo. Dessa områden var nämligen kontrollerade av icke-svenska kolonimakter som gav den katolska kyrkans mission en privilegierad ställning. EFS blev t o m utvisad från Eritrea år 1936. I det belgiska Kongo hade 50 katolska missioner erhållit sammanlagt 120 000 hektar land för sin verksamhet, under tiden fram till andra världskriget. Motsvarande landområden för 31 evangeliska missioner under samma period räckte sig bara till 5000 hektar. Ibid. s 94f. Hur denna särbehandling har påverkat de svenska missionärernas sympatier för infödingarna och attityder gentemot imperialismens upprätthållare kan utgöra en intressant aspekt.



1.8.2 Sigbert Axelson



Sigbert Axelson har skrivit boken ”Kulturkonfrontation i nedre Kongo” med syfte att skildra mötet mellan europér och kongoleser mellan åren 1482 och 1908. Axelson, s 7f. Axelson har delat in perioden i 4 olika epoker varav 1877-1908 är den sista. Avgränsningen är bestämd utifrån det stora järnvägsbygget som skedde i Nedre Kongo under den tiden, och är naturligtvis inte helt identisk med avgränsningen i vår uppsats. Dock visar Axelsons arbete vissa intressanta exempel och tendenser hos missionärerna när det gäller synen på kongoleserna. Axelson skriver att missionärerna gärna ville beskriva kongoleserna som jämlikar utifrån den kristna teologin. Ibid. s 160. Enligt Axelson var det uttalade syftet för Kongomissionen att plantera ett frö av kristendom i Afrika vilket så småningom skulle tas över av afrikanerna själva. Axelson hänvisar till en kungörelse i tidningen ”Missionsförbundet” om den s k tre-själv-iden som syftade till att skapa en självstyrande, självunderhållande och självutberedande församling. Ibid. s 161. De för detta mål tillägnade redskap som Axelson presenterar, är Bibeln som översattes och delades ut till folket samt utbildandet av inhemska evangelister och lärare. Ibid. s. 162ff. Axelson påpekar att trots att missionärerna officiellt tog avstånd ifrån europeiseringen av kongoleserna, kunde dessa inte acceptera den traditionella kongolesiska kulturen särskilt väl. Missionärerna betraktade kongolesernas klädsel som naket. Ibid. s 165ff. Orderna kom strikt uppifrån då man i Missionsförbundets styrelse enligt Axelson resonerade att det var säkrast att förbjuda gamla seder och vanor, då det befarades att dessa skulle kunna leda tillbaka kongoleserna till ”hedendom”. Dessutom hänvisades det till bibliska texter. Framförallt polygami förbjöds av bibliska orsaker men även palmvinsdrickande och traditionsenliga prydnader kom således att förbjudas av Missionsförbundets medlemmar 1907. Ibid. s. 167ff. Axelson nämner att förhållandet mellan missionärer och kongoleser var av patriarkalistisk karaktär. Missionären var något av en herre eller fadersgestalt gentemot kongolesen som agerade ett barns eller en tjänares roll och som dessutom tycktes finna sig i den rollen. Ibid. s 138. Axelson skriver att den unga kongolesiska s k ”boyen” fick agera dräng åt missionären genom att bädda, laga mat, hämta vatten, tvätta, stryka, bära sin herres kappsäck, slå upp tält mm. Men Axelson påpekar att den patriarkala relationen var baserad på vänskap, inte hot. Ändå fick ordet ”boy” snabbt en negativ klang bland kongoleser och ogillades av kongoleserna. Ibid. s 135f. En intressant aspekt som Axelson nämner är missionärernas ovilja att ta till vapen för att bestraffa kongoleser, även om en och annan kunde prygla sina undersåtar med en käpp. Dock tar Axelson upp det faktum att man på missionärshåll kunde ge medhåll till att myndigheterna ibland måste ta till vapen för att hålla ordningen. Ibid. s 143ff.



Sammantaget behandlas missionärernas syn på Kongoleserna ganska flyktigt av Axelson som har använt sig av väldigt vitt källmaterial till sin forskning. Axelson har använt sig av allt möjligt som han bara har fått tag i, från missionärsbrev, dagböcker och fotografier till böcker och andra forskares utsagor. Ibid. s 20ff. Metoden presenteras tyvärr inte här men boken är en svensk, lättläst version av avhandlingen Culture confrontation in Lower Kongo. Helt klart verkar det dock vara att Axelson har använt sig av en hermeneutisk metod, och detta troligtvis på ett ganska allmänt och knappast utpräglat metodiskt sätt, då han presenterar ett så spritt urval av källor att de knappast går att bearbeta konsekvent. Det handlar återigen om ett verk som till utformningen närmar sig en syntes.



1.8.3 Ulrica Larzon



Ulrica Larzon har skrivit en C-uppsats i historia på Uppsala universitet som heter Kongolesen och Missionsförbundet. Om problemformuleringen skriver Larzon att hon är ute efter att hitta skillnader mellan 1930-talets och 1980-talets Kongo-missionärers syn på Kongoleserna. Som underfrågor undrar hon huruvida man idag låter de svarta bygga en egen kyrka eller om man bedriver en förlängd kolonialpolitik. Dessutom har hon en värderande dimension i frågeställningen då hon undrar om missionären ”var god” genom att göra en, vad hon kallar för ”kulturgärning” i Kongo på 1930-talet, eller om missionen endast var ett gissel för de infödda folken genom att den tvingade på dessa den egna europeiska kulturen. Larzon Ulrica, Kongolesen och missionsförbundet, Uppsala 1992 s 2. Detta har hon försökt ta reda på genom att studera tidskriften Missionsförbundet genom hela 1930-talet från pärm till pärm respektive Svensk Veckotidning som det senare kom att kallas genom hela 1980-talet. Ibid, s 3. Den sistnämnde har författaren dock inte studerat från pärm till pärm, då hon anser att innehållsförteckningen i den är så pass pålitlig att hon kunnat gå efter den. Till detta var breven och rapporteringarna under 1980-talet var avsevärt färre än de personliga breven som skickades till Missionsförbundet under 1930-talet. Ibid, s 21. Det är olyckligt att författaren inte presenterar källorna utförligare. T. ex. undrar man som läsare hur många brev det handlade om och vilken omfattning det var på dessa. Att hon skriver att det var tätare mellan breven på 1930-talet än på 1980-talet väger lite lätt med tanke på att hon bl. a. nämner att under en fyraårsperiod endast ett missionärsbrev presenterades under 1980-talet i SVt. Ibid, s 21. Hur många är då dessa ”fler brev” som man kunde läsa i ”Missionsförbundet” under 1930-talet? 20st 50 st? Tyvärr tidsperspektivet i Larzons studie ej i fas med vår undersökningsperiod, vilket gör att man måste akta sig för att lägga Larzons slutsatser till grund för vårt arbete. Missionärernas rasistiska tänkande på 30-talet måste starkare kopplas till den rasbiologi som genomsyrade de flesta skikten i det europeiska samhället vid den aktuella tidpunkten. Situationen kan gott förväntas ha varit annorlunda under 1900-talets två första decennier.



Vilka svar kommer författaren då fram till? Larzon tar aldrig riktigt ställning om missionen hade en positiv eller negativ effekt på det kongolesiska samhället. Hon har viss kluvenhet i frågan. Den västerländska kulturen och utbildningen har verkat för demokratiska europeiska ideologier, där frihet, jämlikhet och broderskap står i centrum. Missionen har även gett infödingarna större makt och möjlighet att påverka sin situation. Ibid, s 24. Beträffande de övriga frågorna kommer författaren fram till att man visst låter de svarta föra befälet över sin egen kyrka idag till skillnad till 1930-talet då missionärerna hade en klar ovilja att lämna ansvar till de infödda. Ibid, s 25. Larzon skriver vidare att mycket litet av 1930-talets anda finns kvar i 1980-talets SVt. Dock kan empiriska brister så som den annorlunda rapporteringen vara en förklaring till detta. Dessutom menar hon att missionärernas under den senare undersökningsperioden hade ett större medvetande om lämpligheten i att göra rasistiska uttalanden mot kongoleserna. Ibid, s 25f. På 1980-talet betraktades inte de svarthyade människorna i Kongo som löjliga ansvarslösa barn. Larzon skriver som exempel att även svarta människor kunde på1980-talet bli respekterade pastorer, i motsats till 1930-talet då de högsta befattningarna för de svarta kongoleserna var bylärare eller evangelist och strikt underordnad de vita missionärerna. Ibid, s 25. Inte heller betraktas den inhemska kulturen som något ont och mindervärdigt såsom på 1930-talet. Dessutom förekom på 1980-talet giftermål över rasgränserna, vilket knappast var tänkbart i 1930-talets Missionsförbund. Ibid, s 25. Däremot fanns det enligt Larzon fortfarande på 1980-talet kvar en viss rassegregation. De vita missionärerna kritiserades från afrikanskt håll för att hålla sig för sig själva och undvika svarta afrikaners sällskap. Ibid, s 22. En för speciellt vår uppsats intressant upptäckt som Larzon vid sidan presenterar är det faktum att missionärerna under 1930-talet tycks ha haft olika syn olika icke-europeiska människor. Larzon skriver t. ex. att kineser presenterades med mycket större respekt och som individer i ”Missiosförbundet”. Kongoleserna presenterades i grupp och ofta utan namn. Ibid, s 20.



1.8.4 Gustav Arén – EFS mission i Eritrea



Beträffande EFS verksamhet i Eritrea har vi huvudsakligen begagnat oss av Gustav Aréns doktorsavhandling, Evangelical pioneers in Ethiopia, vilken måste betraktas som ett standardverk i detta sammanhang. Denna avhandling är ett omfattande och ambitiöst verk som syftar till att beskriva utvecklingen från de första famlande missionärsinsatserna till utvecklandet av en inhemsk fristående luthersk kyrka. Huvudspåret i Aréns avhandling är även att belysa och förklara denna utveckling från ett inhemskt, d v s afrikanskt, etiopiskt perspektiv. Arén, s 25f. Indirekt och lite i förbigående behandlas kulturmötet mellan missionärerna och etioperna, samt de attityder och uppfattningar missionärerna hade angående befintligt traditionellt (islam, ortodox kristendom och animistiska trosföreställningar) religiöst liv. Dock är studien ej genomförd på ett sådant sätt att den ger en komplett och tillförlitlig bild över hur EFS missionärer bemötte den existerande religiösa och sociala kultur och de afrikanerna som levde i denna kontext.



Rörande de interna relationerna inom EFS mellan svenskarna och de omvända eritrianerna ger Arén en rad exempel som indikerar den gränsöverskridande och försonande inverkan en samling kring evangeliet hade. Missionärerna och de omvända afrikanerna tycks samverka på en förvånansvärt jämlik nivå, där kvinnor och män, svarta och vita kunde umgås på ett naturligt och avslappnat sätt. Den kristna kommuniteten delade livets nödtorft och de vita missionärerna hade inga speciella privilegier som de färgade missionärerna ej hade. Ibid, s 251. Arén menar vidare att EFS verksamhet förändrade den traditionella synen på maktförhållandet mellan män och kvinnor. I denna process hade missionens bildningsverksamhet en stor betydelse i jämlikhetskampen mellan könen. Ibid, s 251f. Då befintligt utbildningssystem undantagslöst uteslöt kvinnor blev EFS verksamhet en pionjärinsats på området. Den blev ett viktigt redskap i kampen för den kvinnliga emicipationen i landet. Ibid, s 318.  Arén påtalar den kristna kommunitetens jämlikhetsideal, ideal som utmynnade i en genuin känsla av kamratskap och samhörighet, vilken suddade ut den yttre olikheten mellan medlemmarna. Ibid, s 306. Något som även stöder uppfattningen att färgade missionärerna betraktades som jämlika sina vita kolleger är det faktum att eritrianer fick ledande poster inom rörelsen. Ibid, s 287. I organiserandet av den inhemska kyrkan kom även de demokratiska idealen i förgrunden. Här byggde man upp en evangelisk kyrkostruktur som vilade på fasta demokratiska grundvalar. Ibid, s 304.



Av ovanstående exempel kan man lätt måla upp en idyllisk bild över hur afrikaner och svenskar med Guds heliga välsignelse kunde leva ett oproblematiskt och jämställt liv tillsammans. Vid en lite närmare betraktelse kan man emellertid i Aréns avhandling skymta mindre angenäma fragment, fragment som gör att vi bör komplettera ovanstående bild över församlingsmedlemmarnas interna relationer. När EFS medarbetaren Regina Johansson 1899 bestämde sig för att gifta sig med en församlingsmedlem av eritrianskt ursprung väckte det starka känslor bland de inblandade. De italienska myndigheterna menade att ett sådant äktenskap skulle smutskasta hela den ”europeiska rasen”, vilket gjorde att de vände sig till EFS styrelse med ett krav att de snarast skulle vidtaga åtgärder för att avstyra giftemålet. Här är det svårt att bedöma hur stor betydelse de italienska myndigheternas invändningar hade i ärendets utgång, dock kan vi konstatera att EFS styrelses utlåtande att det av ”praktiska skäl” ej var lämpligt för de båda församlingsmedlemmarna att ingå det heliga ståndet med varandra. För att man i framtiden skulle undvika liknande fall följde styrelsen upp sin avrådan till blandäktenskapet med några förebyggande åtgärder. Ex upphörde man att sända eritrianer till missionsinstitutet i Sverige, en åtgärd som skulle resultera att eritrianerna i framtiden ej skulle behöva skiljas från sina landsmän och därmed frästas att inleda några intimare förbindelser med sina svenska kollegor. Ibid, s 344f. Beslutet att neka eritrianer rätten till utbildning i Europa kan även det tolkas som om de ursprungliga kristna jämlikhetsidealen mellan raserna i EFS vid en närmare betraktelser inte var så självklara som man först kanske kan tro. Syfet med denna åtgärd, vilken beslutades av den protestantiska missionskonferansen 1888, var att motverka de återanpassningsproblem man kunde skönja hos afrikaner som vistas en tid i Europa. Ibid, s 346. Ett tillkännagivande vilket för oss låter som ett rent svepskäl för att dölja de krassa rasistiska och maktpolitiska åsikter som låg bakom beslutet.



Då det gäller missionärernas attityder till den ickekristna befolkningen i Eritrea präglas den av en tämligen stor misstänksamhet och skepsis. Tydligast kommer detta till uttryck då det gäller missionärernas uttalanden om den muslimska befolkningen. Muslimerna förknippas med en rad negativt värdeladdade ord. De anses både vara våldsamma och fundamentalistiska. Denna påstådda fundamentalism tenderade enligt missionärerna att i många fall övergå till en ren religiös fanatism. Muslimerna anklagas även för att förrätta rena ”terrorhandlingar”, ”terrorhandlingar” vilka har ingredienser av både, våld, förstörelse, mord och kidnappning. Ibid, s 271, s 281. Vidare sammankopplas muslimerna med den tydligen ganska omfattande slavhandeln i regionen. Här får man intrycket att i praktiken alla muslimska härskare sysslar med denna smutsiga handel och att den dessutom stöds av flertalet av det muslimska folket. Denna bild av muslimernas koppling till slavhandeln är förmodligen mycket förenklad och visst måste det finnas exempel på muslimer och muslimska härskare som tar avstånd för denna människohandel. Detta kommer dock ej fram i Aréns studie. Ibid, s 281. Även muslimernas kvinnosyn kritiserades från EFS sida. Muslimerna levde i ett strikt patrialkaliskt samhälle, där kvinnorna ansågs vara synnerligen kuvade. Exempelvis beskrevs muslimska män i drag som närmast liknar en auktoritär envåldshärskare, vilken betraktar sin kvinna som en slags egendom, en egendom vilken han kan göra vad han vill med. Ibid, s 362, s 251.



Det är emellertid avsevärt svårare att få någon klarare uppfattning beträffande missionärernas syn på den befintliga ortodoxa kristendomen i landet och de naturfolksreligioner som existerade i regionen. En tendens är dock att missionärerna ej primärt kritiserar den ortodoxa religionen eller de animinisktiska tron i sig själv, utan att de mera fokuserar sin bedömning av dessa traditioner kring ett slags civilisationskodex. Konkret innebär detta att missionärerna stolt berättar hur de infört västerländska element i de traditionella samhällena. De forna gräshyddorna har ersatts med ”riktiga” hus av sten och tegel, man har utvecklat det traditionella hantverket till en slags ”hantverksindustri”, gjort förbättringar på kommunikationsområdet e t c. Ibid, s 354f.



1.9.5 Gustav Sjöblom – Svenska Kyrkans mission i Zululand 1876-1890



I Gustav Sjöbloms uppsats Svenska Kyrkan utvidge Japhet behandlas på ett ganska ingående och mycket intressant sätt kulturmötet mellan Svenska Kyrkans missionärer och Zulufolket. Här beskriver författaren hur en s k missionärsdiskurs uppstår ur samtalet kring de vardagsfrågor som mötet mellan de två olika världarna genererade. Sjöblom, s 3. Denna uppsats är så pass intressant och närliggande vårt forskningsfält att vi finner det motiverat att lite närmare redogöra över de resultat uppsatsen utmynnade i. Av de resultat som kom fram i undersökningen, kunde Sjöblom konstatera att missionärerna representerade en slags världsbild som bestod av både en framstegsvänlig naturvetenskaplig influerad modernitetstanke, kombinerad med en patrialkalisk konservatism. Detta låter vid en första betraktelse som en motsägelse men Sjöberg menar att missionärerna som kom från en västerländsk upplysningstradition, präglad av naturvetenskapens landvinningar, integrerade denna positivistiska modernitetstänkande med en nationalistiskt patrialkalisk attityd, vilken ansåg att den västerländska civilisationen och det kristna budskapet stod på en högre nivå än icke-kristna och icke-europeiska kulturer. Ibid, s 15. Fadersmetaforen var således ett vanligt förekommande inslag i missionärernas bedömningen av dess roll i Afrikas kristnandeprocess. Ibid, s 16.



Av de beståndsdelar i Zulufolkets kultur som särskilt kom i missionärernas blickfång var, polygamin, syndbegreppet, synen på arbete, kläder, musik och boendet. Att mångifte hade en stark förankring i Zulukulturen var för missionärerna ett sorgligt men tydligt faktum. Missionärerna tog strängt avstånd från polygamin, vilken man hävdade var ett slags människorov. Missionärerna ansåg nämligen att om det föddes lika många kvinnor som män måste även månggifte innebära en ”stöld” av tänkbara äktenskapspartner från de andra männen. Ibid, s 19 Att ge ”hedningarna” vetskap om deras arvssynd var också en central uppgift för missionärerna. Dock visade sig detta syndbegrepp vara ett mycket främmande inslag i afrikanskt tänkande och att afrikanerna själva påstod att de var fria från synd betraktades som ett svårt dilemma för missionärerna. För missionärernas del kom syndbegreppet fungera som ett ideologiskt verktyg för att legitimera och förklara Zulufolkets vedermödor och underordning gentemot sina ”vita herrar”. Syndbegreppet blir f ö en stomme i det patrialkaliska systemet, där de underordnade afrikanerna (som ofta benämns som en lydig dotter, god maka, e t c) skall bekänna sina felsteg för en förlåtande överhet. Ibid, s 33f. För missionärerna var även synen på arbetet en viktig aspekt då man bedömde vad som var ett hedervärt liv eller inte. Här blev det bokstavligen en kulturkrock mellan missionärernas lutherska syn och den inhemska synen på arbete. Sjöblom visar att det differentierande synsättet på arbete bottnade i att aktörerna hade sitt ursprung i skilda ekonomiska, materiella och sociala kontexter. Missionärerna definierade det goda livet utifrån ett kapitalistiskt synsätt på arbete, där materiell ackumulation var grundpelaren i systemet medan det väsentliga för afrikanen i dess ruala-feodalistiska kontext, var att behålla kontrollen över andras produktion och reproduktion. Ibid, s 25. De afrikanska männens ovilja till förvärvsarbete, enligt västerländsk modell, ansågs av missionärerna vara en grundorsak till dess andliga och materiella torftiga tillvaro. Frånvaron av arbetsvilja förklaras av infödingarnas brist på god kristen arbetsmoral, vilket konkret uttrycktes i måttlöst supande, apati och lättja. Ibid, s 26.



Slutligen kan det vara intressant att kort beröra hur missionärerna förhöll sig till rent världsliga aspekter så som kläder, bostäder och musik. Då det gäller kläder och bostäder ger Sjöbloms studie vid handen att det var omöjligt för missionärernas att upprätthålla någon tydlig distinktion mellan teologiska/religiösa aspekter och kulturella/materiella aspekter. Bostadsskick och klädselbruk kan ju tyckas vara rent profana angelägenheter och därmed ointressanta för missionärernas strävanden att kristna befolkningen, men av att döma av missionärernas utläggningar i dessa frågor är det tydligt att dessa hade de en helt annan syn på frågan. Generellt sätt benämns afrikanerna som nakna. Denna påstådda nakenhet är dock av missionärerna en tolkad eller konstruerad nakenhet. I o m att det inhemska sättet att klä sig med höftskynke, hos missionärerna ej ansågs uppfylla dess kriterier för anständiga kläder, negligerades med ett drag hela det inhemska klädselbruket, vilket följaktligen även medförde att alla afrikaner kom att betraktas som nakna. Ibid, s 23. Trots att kristendomen ej har några föreskrifter om hur boendet skall organiseras och rent fysiskt gestalta sig hade missionärerna åtskilliga synpunkter på afrikanernas bostadsförhållanden. Afrikanernas hyddor ansågs som ovärdiga för missionärerna att bo i. Detta gjorde att de samma byggde stenhus efter europeiskt mönster, vilka betraktades som mer funktionsdugliga än sina afrikanska motsvarigheter. Uppförandet av byggnationer efter västerländsk modell ingick f ö i missionens ”civilisationsprocess”, vilken skulle lyfta upp afrikanernas outvecklade tekniska och materiella vardag till en högre nivå. Ibid, s 20. Då det gäller mötet med den inhemska musikaliska traditionen visade missionärerna en nästan total brist på ödmjukhet och förståelse. Här körde den lutherska musiktraditionen över traditionella musiktraditioner, vilka bedömdes som synnerligen ociviliserade och anstötande. Bl a benämndes afrikanernas sång i föga uppmuntrande ordalag, s s oljud, väsen, skrän, vidare betecknades danserna som krampaktiga och ovärdiga. Ibid, s 28.




2. Avhandling



2.1 Missionärer inom Missionsförbundet



2.1.1 Missionärernas syn på kongolesiska animister som individer



Missionärernas syn på kongolesernas andlighet

När det gäller missionärernas syn på kongolesernas andlighet är uttalandena väldigt homogena och tydliga. De animistiska kongolesernas religiösa liv uppfattades av missionärerna knappast som något andligt. Snarare menade de att animisterna helt och hållet saknade en andlig dimension i tillvaron. I första hand lyftes en tillvaro i ”okunnighetens mörker” som förklaring. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 185 F.A.G. Andra gånger betraktades deras religiösa utövningar och föreställningar som trolldom och vidskepelse. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 219, F.A.G. C.J Lindström skriver om kongoleserna: Till de mörkare sidorna få vi räkna deras tröghet både i andligt och lekamligt hänseende. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 309, F.A.G. Vissa uttalanden, som den ovan citerade, kan verka som om missionärerna menade att den ansedda ”trögheten i andligheten” ligger i generna. Dock tyder de allra flesta uttalanden på att missionärerna inte alls ansåg att ”bristande andlighet” var genetiskt behäftat. De flesta citaten om brister i andlighet är snarare förankrade i en negativ attityd till animismen. Framförallt oroades missionärerna av det inflytande som de unga gossarna ”drabbades av” i sina hembyar när dessa inte var i skolan. Man menade att dessa skulle härdas vid åsynen av allt det onda som utövas i byarna. Josef Ekstam skriver i ett brev från Kingoyi:



Men det blir dock helt annat, då skolan slutar och ferierna vidtaga, ty de äro då mera utsatta för det onda inflytandet från släktingar och anförvanter, på samma gång som de saknar den andliga kraft, de erhålla vid morgonbönerna, bibellektionerna och sången i skolan. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 20, F.A.G.



De flesta beskrivningarna om kongolesers torftiga andlighet är alltså bundna till animismen. Endast en omvändelse till kristendomen kunde kongolesernas andliga liv få en renässans. Detta betraktelsesätt kan man bl. a. spåra i följande citat av Anette och P.A. Westlinds:



Den himmelska förnyelsens skurar skola även falla och bereda den andliga månen för evangelii säde, som nu börjat sås. Ehuru den andliga åkern är härjad och förbränd av lustarnas och vantrons eld, skall dock nådens sol, frälsningens skurar och evangelii säd göra den grönskande och fruktbärande, ty >>öknen och det torra landet skola glädja sig, och hedmarken skall fröjda sig och blomstra som en ros>>. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 377, F.A.G.



Josefina Nilsson skriver ett högst intressant brev från Kibunzi, där hon jämför nya och gamla missionsbyar samt de människor som lever i dem. De personer som bor i de nya missionsbyarna, d v s i byar som endast en kortare tid har varit i kontakt med missionen, beskrivs som ointresserade av andliga ting och opålitliga. Personerna i de gamla missionsbyarna beskrivs däremot utifrån sina positiva egenskaper. Nilsson framhåller att dessa personer gärna pratar om Jesus och Gud, vilket i det här fallet tycks vara måttstocken på en människas andlighet. Liknande distinktion gör Josefina Nilsson beträffande inföddas moral i samband med den andliga utvecklingen. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 343ff, F.A.G.




Missionärernas syn på kongolesernas moral

Missionärernas kritik av de påstådda bristerna i kongolesernas andlighet förknippas ständigt med anmärkningar på de animistiska infödingarnas moraliska liv. Överhuvud sågs animisterna knappast som några moraliska varelser. Närhelst det skrivs om animister eller animism överhuvudtaget, talade missionärerna om hedningar, hedendom och synd, och inte sällan utifrån ett moraliskt perspektiv. Till exempel beskriver S.A. Floden animisterna som hedningar och avfällingar fjärran från Gud. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 185, F.A.G. I flera andra brev beskrivs animisterna som direkt onda. Så skriver t ex Maria Wennerström från Kingenge: Även i Kongo har Herren räddat många själar ur de ondas våld. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 219, F.A.G.



Även den kulturella traditionen i Kongo som skilde sig från den västerländska borgerliga kulturen, såsom dans och palmvinsdrickande, betraktades som synd. S.A. Floden skriver i sin årsberättelse att 97 personer har blivit uteslutna 1910 från församlingen i Kibunzi då dessa ägna sig åt ovan beskrivna företeelser. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 211, F.A.G. I ett annat brev från Mukimbungu förfasas August Jansson över en ovanligt duktig infödd evangelist som fallit för månggifte. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 248, F.A.G. Ovanstående beskrivning om de inföddas gamla sedvanor är inte några undantag utan en återkommande regel i det empiriska materialet.



Det var mycket vanligt att beskriva de animistiska kongoleserna som framförallt svaga och överhuvudtaget oförmögna till ett eget ansvarstagande för sin morals utveckling. K. E. Laman skriver i sin årsberättelse: Så småningom började Guds Ande få tränga in mer och mer i de svagas och vacklandes hjärtan. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 210, F.A.G. Den enda möjligheten till moralisk resning förklaras med omvändelse till kristendom. Från Kingoyi skriver Anna och Josef Ekstam m.fl.: Bedjen för dessa svaga telningar att de må växa sig starka i anden. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 73, F.A.G. Man pratar om både unga och vuxna animister i termer som om dessa vore små vilseledda barn. Carl Palmqvist skriver å kongokonferensens vägnar i något schablonartad stil:



Månget Hams barn har under denna tid blivit befriat från okunnighetens tyngande börda, fått kunskap om, att det finnes en Gud, som älskar t o m den djupast sjunkne, tagit sin tillflykt till honom och därför närmat sig >>dödsskuggans dal>> med samma känsla som då barnet närmar sig fadershuset. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 116, F.A.G.



S.A. Floden skriver från Kibunzi och påvisar ännu tydligare den rådande synen på orsaken till kongolesernas benägenhet till just synder som palmvinsdrickande och dans: Vi må komma ihåg, att de äro barn, som lätt ryckas med strömmen. Jag är viss på, att många av dem skola komma tillbaka, ja, att en del tillhöra Herren, men på grund av feghet och slavisk fruktan draga de sig för att framträda såsom kristna. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 211, F.A.G.



Ovanstående är alltså ett citat som handlar om vuxna kongoleser. Dessa är några tydliga exempel där kristendomen likställs med en högre moralisk medvetenhet och ses som den enda möjligheten för den infödda animisten att lyfta sig till en högre moraliskt insikt. I ett brev från Carl Palmkvist framgår det mycket tydligt vad det moraliska idealet är, han skriver: Välsigne Gud vår lilla plantering så att vi ur densamma måtte få gudfruktiga, nitiska och målmedvetna män,... Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 343, F.A.G.



Även när missionärerna uttalar sig om animisternas konkreta moraliska handlingar som är lösgjorda från den animistiska kulturella kontexten, tas mestadels negativa fall upp. Missionärerna räds inte heller för att dra alla animister över en kam. I två av breven hittar man påståenden om kongolesernas opålitlighet. Det ena är Josefina Nilssons brev från Kibunzi, som tidigare togs upp, där hon jämför nya och gamla missionsbyar och utgår från animismen som orsak till opålitligheten. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 343ff, F.A.G. C. J. Lindström fortsätter på samma linje. I ett brev från Madzia anses de svarta som benägna till att bedraga och ljuga sig fram. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 309, F.A.G. Även om de negativa beskrivningarna om kongolesernas konkreta moraliska handlingar är fåtaliga, märks en tydlig distintkion i hur man uppfattar dessa handlingar hos den animistiska kongolesen och den kristna. Inte en enda gång nämns det att en animistisk människa skulle ha uträttat något moraliskt försvarsbart i de närmare 50 breven som utgör det empiriska materialet. Så fort någon missionär beskriver en kongoles utifrån positiva egenskaper lyfts det tydligt upp att detta handlar om personer som omvänt sig till kristendomen. Selma Lundgren skriver, i ett icke daterat brev från Nganda, om ett barmhärtigt par som tagit an en kongolesisk föräldralös pojke och betonar följande: Både mannen och kvinnan tillhöra församlingen, och det är glädjande att se, huru Kristi kärlek börjat intaga deras hjärta så att de kunna öva barmhärtighet. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 150, F.A.G. Även om berättelsen här troligtvis är helt sann, förvanskas verkligheten genom att egenskapen barmhärtighet likställs med kristendomen och blir på så sätt även en motsats till animism. Det indirekta budskapet blir således att den animistiska kongolesen inte kan utöva barmhärtighet utan att först omvända sig till kristendom.



Missionärernas syn på kongoleserna såsom arbetare

Det som verkligen tycks sticka missionärerna i ögonen var de infödda kongolesernas förhållande till arbete. I missionärernas ögon handlade det i första hand om en dålig arbetsmoral. Lika vanligt som det var att koppla ihop animism med mörker, hedendom och synd, lika frekvent beskrevs kongoleserna som lata med låg arbetsmoral. C.W. Grahn skriver från Musana om sin irrtation över, huru de ligga och draga sig och knappast gitta att svara, då man tilltalar dem. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, MF NR.5, F.A.G. Även arbetsmoralen ansågs av missionärerna vara relaterad till religionen och skulle naturligtvis höjas till det bättre i och med kristendomens intåg. L. O. Severin skriver om detta i ett brev från Matadi, där han jämför animistiska byar med missionsbyar:



Då jag däremot kom in i en by, där det fanns en kristen lärare och skola, såg jag ögonblickligen ett annat tillstånd. Barnen kommo och hälsade glatt, kvinnorna likaså. Männen voro intresserade och frågade om allt möjligt. De vill bära bördor eller komma till Londe att arbeta åt oss. De buro fram vatten och ved, i fall vi ville stanna och vila. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s186, F.A.G.



I empirin finns otaliga citat om kongolsernas arbetsmoral, och alla går på samma spår som det brev av Martin Westling som här får exemplifiera missionärernas syn på de animistiska konoleserna som arbetare. Brevets titel är Något om Kongonegern såsom arbetare. Det första som tas upp i brevet handlar om, det för missionärerna konstiga fenomen, att det är kvinnan i Kongo som får utföra det tyngsta arbetet på fältet, medan mannen endast sysselesätter sig åt fiske, jakt, husbygge, mattflätning, tillverkning av redskap. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 263, F.A.G. Till detta tillägger Westling något nedlåtande och ironiskt: Man behöver ej vara rädd, att han överanstränger sig i arbetet. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 264, F.A.G. I stället för att förstå den traditionella kongolesiska arbetsfördelningen och den avspända inställningen till arbete utifrån den faktiska kulturella skillnaden som alltid finns i mötet mellan två kulturer med en linjär respektive en cirkulär tidsuppfattning, fördöms och förklaras den av Westling genom att hänvisa till de animistiska männens dåliga arbetsmoral och lättja. Westling skriver vidare: Är mannen rik - efter landets förhållanden - bygger han ej gärna själv sitt hus utan betalar någon, som bygger det. Ibid. Detta är ett intressant citat. Det var ju självklart att en rik man inte själv byggde sitt hus, oavsett om han bodde i Kongo eller Europa. Westling tar alltså här alla till stående medel och argument för att verkligen beskriva kongolesens inställning till arbete såsom omoralisk, oavsett hur inadekvata och löjeväckande argumenten än var. Tydligt är här såsom i många andra brev att de logiska resonemangen får vika undan för en känslomässigt styrd förvanskning av verkligheten när det gäller att upphöja den europeiska synen på arbete. Nedan följer ett annat knepigt resonemang där Westling projicerar något allmänmänskligt på kongoleserna:



En stor del av dessa män hava gått i våra och andra missionärers skolor. Det är där, de fått lära sig skriva och räkna, och där ha de fått vänja sig vid punktlighet. Men klart är att det gamla fäderneärvda sinnet icke utrotas så lätt, och därför finna vi, att de äro saktfärdiga och ofta mycket lata. Dock kunna de arbeta mycket fort ibland, om de vilja och om de hava fördel därav, t. ex. då de hava ackordsarbete eller om man säger till dem att ett arbete måste vara färdigt till den eller den tiden. Ibid.



De kulturimperialistiska glasögon, med vilka Westling dömer kongolesernas traditionella arbetsfördelning kommer särskillt till dager i följande citat om den europeiska kulturens förhållning till den traditionella kongolesiska kulturen: Såsom det i andligt avseende brutit en ny tid för Kongos folk, så har det ock skett lekamligt. Ibid. Det är framförallt intellektet i den europeiska förhållningen till arbete som lyfts fram av Westling som bl. a. beskriver kongolesens inställning till arbete att: Arbetet adlar ej mannen i Kongo. Icke heller vet man att arbete befordrar hälsa och välstånd och hindrar många tillfällen till synd. Ibid. Men annars synas de tänka: blir det ej färdigt i dag blir det färdigt i morgon eller någon annan dag, det brådskar ej. Att tiden också är värd pengar, förstå de ej. Ibid.



Missionärernas syn kongolesernas intellektuella förmåga

Ofta förklarar missionärerna de påstådda bristerna i animisternas andlighet genom att hänvisa detta till det outvecklade intellektuella stadiet hos de samma. Både Carl Palmkvist från Madzia och C. W. Grahn från Musana skriver om svårigheterna med kongolesernas misstroende och bristande uppmärksamhet gentemot missionärerna. De båda förklarar dessa problem genom att hänvisa till grov vidskepelse. Carl Palmkvist framhåller även galna föreställningar som en andra orsak. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 343, F.A.G. C. W. Grahn däremot kompletterar förklaringen med att påpeka att kongolesernas styvsinthet är orsak till att de inte lär och förstår evangeliet. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 294, F.A.G. Det cirkulerade faktiskt en del rykten i kongobyarna om att missionärer bl. a. skulle ha ätit upp kongoleser, varför det är naturligt att kongoleserna betraktades som vidskepliga av missionärerna. Den vidskepelse som här diskuteras handlar således inte bara om den vidskepelse som missionärerna kopplade samman animismen med utan även om en intellektuell felbedömning av den verkliga situationen. I missionärsbreven framgår det inte tydligt vad som är den bakomliggande orsaken till att animisterna ej distinkt kan skilja mellan sanning och lögn. Klart är dock att missionärerna inte såg de animistiska kongoleserna som intellektuella jämlikar. När de kongolesiska evangelisterna polemiserade mot förbudet av palmvinsdrickandet avfärdades det av C. N. Börrisson som omogna uttalanden. Börrisson skriver vidare något rosamt att evangelisterna har drabbats av en oppositionens ande och vill lägga om kristendomens krav efter egna meningar. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 213, F.A.G. Uttalandet liknar något som man skulle säga om barn i trotsåldern. K. E. Laman visar ytterligare tendenser på patriarkalistiska influenser när han skriver från Mukimbungu att flera skolor har upprättats i byarna och att missionärerna ...mer än någonsin förr måste ägna oss åt folkets fostran.” Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 148, F.A.G. Att kongolesernas intellekt inte stod lika högt i kurs med européernas kan med stor sannolikhet härledas till synen på animismen. I brev från Nganda, som är kollektivt skrivet av Hulda Andersson, Arvid Larssons, Emil Ekström och Selma Lundgren, står det följande om kongolesiska evangelister: Men då visade det sig att de ej längre voro okunniga hedningar. De kände till skrivkonsten och bådo oss sända Eder sången översatt till svenska. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 83, F.A.G. Här kopplas inte bara okunnighet strikt ihop med ”hedendom”, utan själva ”kunskapen” sätts dessutom i motsatsförhållande till hedendom. Budskapet är att den kunnige genom sin kunskap bevisar att han/hon inte längre är en ”hedning”.



För övrigt är sammankopplingen mellan animism och okunskap ständigt återkommande i empirin. Speciellt Carl Palmkvist är mån om att skildra de animistiska kongolesernas tillstånd som fångar under okunnighetens tyngande börda. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 116 och 205, F.A.G. Det finns emellertid ett brev från Kibunzi, undertecknad av Hildur och S. A. Flodens sällskap, i vilket det tydligt görs en parallel mellan att vara vit och att vara förståndig. Brevet handlar om julstämmningen: Ja, I skulle se oss vita, annars gamla och förståndiga människor, huru barnsliga vi kunna bli. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 71, F.A.G. Tilläggas bör att även kongolesernas uppträdande beskrivs som mer eller mindre barnslig under julklapputdelningen. Dessa beskrivs däremot inte som förståndiga och deras barnsliga uppträdanden beskrivs knappast heller som något underligt beteende. Ibid. Det som däremot enligt författaren uppfattas som extraordinärt, är det faktum att även vita och ”förståndiga” människor uppträder barnsligt under julen. Detta är dock det enda uttalandet i empirin som påvisar rasistiska motiv för missionärerna att se ner på kongolesernas intellekt. Uttalandet är alltför vagt som bevis och dessutom är tolkningsmöjligheterna alltför vida för att kunna hårddra slutsatsen att detta handlar om rasism.





2.1.2 Missionärernas syn på den kongolesiska kulturen och samhället



Misionärernas syn på den animistiska religionen i Kongo



På stationstomten ha förut byar varit belägna. Det kännes rent av underligt att tänka på, att just på platsen, varest vi nu bo, har hedendomen firat sina triumfer och utövat all sin nesliga styggelse. Nu byggs här en missionsstation. Här ha läppar rörts i tillbedjan av stumma avgudar. Nu höjas här böner till en levande Gud. Här har satans tron stått. Nu reses här en altare åt Gud och Kristus. Ännu ha vi dock att kämpa emot de ondskans andemakter, som sväva över den plats där deras borg varit belägen. Men Herens ande är med oss, och vi skola vinna seger om också blott steg för steg. Natten och mörkret måste vika, ty evighetens ljus gör sitt segertåg genom tiden. Kommen ihåg oss, vänner, här i Franska Kongo med förbön, ty modet sjunker ibland och hoppets stjärna skymmes av mörka skyar. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 294, F.A.G.



Så avslutar C. W. Grahn ett av sina brev från Musana, den 1 år gamla missionsstationen, juli 1911. Om den animistiska religionen finns det hur många citat som helst i det empiriska materialet, och inte ett enda av dem innehåller tankar som strider mot ovan citerade uppfattning om animismen. Se exempelvis Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 21, 72, 101, 136, 183, 205, 211ff, 216, 219. Den animistiska religionen beskrivs som någonting ont. I två brev av Carl Palmkvist framställs animismen t. o. m. som roten till det onda i både socialt och ekonomiskt hänseende. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 205 och 116, F.A.G. S. A. Floden menar t. o. m. att sjukdomarna som kongoleserna drabbas av hänger ihop med de animistiska sederna. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 211, F.A.G.  ”Mörker” är ett nyckelord i de flesta beskrivningar av animsmen och ställs allt som oftast i kontrast till ljuset som anstiftar till kristendomen. Ett annat nyckelbegrepp som används, när den animistiska religionen eller religionsutövandet beskrivs, är synd, såsom i Maria Wennerströms beskrivning av Kingenge-distriktets hövding som vägrade omvända sig till kristendomen: Denne man är djupt sjunken i synd och last, och det tyckes, som intet gott skulle kunna inverka på honom, fast han länge bott ibland dem, som känna Gud, och hört mycket om den levande vägen. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 221, F.A.G. Missionärerna ser helt klart på animismen som motsatsen till, det de älskar och vördar mest, kristendomen. Det lämnas ingen plats till animismen vid sidan om kristendomen. Det handlar i missionärernas ögon om gott eller ont, levande eller dött, Gud eller Satan, framtid eller undrgång. Något mellanting accepteras inte. Animismen måste utrotas och kristendomen segra. C. W. Grahn skriver i ett brev om predikan i Musana och beklagar svårigheterna i att predika i byar där den animistiska kulturen delvis är uppblandad med europeiska och kristna influenser: Att gå från by till by och predika inger för tillfället inga förhoppningar, ty folket är genomsyrat av en rutten halvcivilation. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 168, F.A.G.  Animismen får inte ens en status som en alternativ religion utan beskrivs av S. A. Floden som ren och skär ogudaktighet. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 21, F.A.G.



Missionärernas syn på den kongolesiska traditionens arbetsfördelning mellan könen

När det gäller den kongolesiska traditionens könsroller, klagar missionärerna naturligtvis på att det förekommer polygami, en företeelse som enligt den kristna läran betecknas som ren och skär synd. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 248, F.A.G. för övrigt är alla klagomål på detta område riktat mot arbetsfördelningen mellan könen. I det tidigare nämnda brevet,Något om Kongonegern såsom arbetare, skriver Martin Westling även om just arbetsfördelningen melan könen enligt de Kongolesiska byarnas gamla traditioner: Ja så låter det i Kongo, och det ljuder underligt i en europés öron. Men det är nu och har varit så, att kvinnan i Kongo får försörja mannen. Hon är den, som får arbeta i jorden, och det arbetet är ovedersägligen de tyngsta och mest påkostande av allt arbete i Kongo. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 263, F.A.G.



Westling skriver vidare att mannen endast syssellsätter sig åt fiske, jakt, husbygge, mattflätning och tillverkning av redskap. Åt dessa sysslor ges dock inget större värde då Westling menar att detta inte alls är lika tungt som arbetet ute på fälten. Ibid. De grundläggande premisserna för att försörja familjen baseras här troligtvis på den europeiska mannens roll i arbetsfördelningen. Den Kongolesiske mannen som utgör typisk kvinnogöra, enligt europeiska mått mätt, tillerkäns ingen försörjarroll. Tvärtemot fördömer och förklarar Westling den traditionella arbetsfördelningen mellan könen i Kongo genom att hänvisa till männens dåliga arbetsmoral och lättja. Att i stället försöka begripa och förklara ”fenomenet ” genom att utifrån den faktiska kulturella kontexten i kongobyarna slår aldrig Westling. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 263ff, F.A.G.



Visserligen visar Westling i brevet förståelse för att det var en stor skam för den traditionelle kongolesen att arbeta ute på fältet, då detta ansågs vara kvinnogöra. Men att likställa den kongolesika traditionen med den europeiska eller att visa respekt för olikheterna är det inte tal om. Westling berömmer de kristna kongoleser som försöker...bita huvudet av skammen och arbeta med på fälten och på det sättet hjälpa sina hustrur i deras tunga arbetsbörda. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 264, F.A.G. Detta är ett citat som en aktad man i början av 1900-talet knappast skulle säga om den europeiska familjens arbetsfördelning. Vi tolkar Westlings yttranden om den lokala kulturens arbetsfördelningen mellan könen som klart kulturimperialistiska. L. O. Severin förklarar i ett brev från Matadi att de animistiska kongolesiska männen är ointresserade av allt eftersom deras kvinnor ändå skaffar mat åt dem. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 186, F.A.G. Andra missionärer klagar inte direkt på arbetsfördelningen, men de flesta är överrens om att animisterna är lata och saknar arbetsmoral. Missionärernas intar en gemensam ståndpunkt till att de kongolesiska männen bör överta en europeisk inställning till arbete, vilket naturligtvis även innebär en total omkastning av de traditionella könsrollerna.



Missionärernas syn på utvecklingen i Kongo i socialt och ekonomiskt anseende

Något som är intressant beträffande missionärernas syn på utvecklingen i Kongo, är att det i empirin inte dyker ett enda citat om teknologisk utveckling. Alla citat som handlar om utveckling är ekonomiskt och socialt behäftade. Den ekonomiska utvecklingsstadiet i Kongo kan ju naturligtvis inte ha getts någon större kredit av missionärerna, eftersom det överhuvudtaget inte fanns någon europeisk penningekonomi eller liknande kreditväsende i de animistiska byarna före eurpeernas intåg. De flesta missionärerna kommenterar inte ens direkt det ekonomiska utvecklingsstadiet i byarna, utan påpekar bara hur mycket bättre det var i byar under kristet inflytande. Maria Wennerström skriver i ett brev från Kingenge om hur de sjukas möjlighet beror på familjens ekonomi:



Det finnes dock som hava det lyckligare ställt. I ett hem ligger en liten flicka, också i lunginflamation. Hon äro hos sina rätta föräldrar, och de äro kristna samt hava det väl ställt i ekonomiskt avseende så att aldrig hon och hennes bror behöva vara hungriga. Sådana hem finns ju flera, och får Herren hand om barnen i dessa ham, så ha de större förutsättningar att bliva lyckliga och leva ett människovärdigt livän kanske någon annan före dem av deras folk. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 222, F.A.G.



L. O. Severin kommenterar de animistiska byarnas situation:



...de kongonegrer, som voro djupast nere i okunnighetens mörker, också voro de mest beklagansvärda. I en sådan by lågo de över all beskrivning lata männen utanför sina fallfärdiga hus, vars tak, efter vad det synetes, ej skulle kunna hålla en enda regndroppe ute, mycket mindre ett tropiskt regn. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 186, F.A.G.



Missionärerna var naturligtvis väl medvetna att deras utbildning av kongoleser stimulerade landets ekonomiska och sociala utveckling, vilket de f ö ej var sena att ta åt sig kredit därav. Martin Westling tar i ett brev upp hur en oförståndig kongolesisk arbetare hade klagat inför en främling över att missionärerna bara ber till Gud medan det är han som får arbeta i deras butik. Westling skriver att om han hade varit på plats så skulle han minsann ha pekat på ”den svarte mannen” bakom disken och frågat vem som har lärt honom läsa räkna och känna till mått och vikt. Westling påpekar vidare att det är missionärerna som lärt upp även de kongolesiska byggarbetarna. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 136f, F.A.G. Westling hänvisar den bristande kongolesiska utvecklingen till kunskapens område, men det är även av intresse att han i sammanhanget kallar arbetaren på ett nedlåtande sätt för ”den svarte mannen”. Detta rasistiska uttalande är emellertid ett undantag och vi har ej funnit några tydligare bevis att missionärerna skulle bemöta kongoleserna med rasistiska ögon.



Mer talar för att den, efter europeiska mått mätt, efterblivna utvecklingen och utbildning inom ekonomi och medicin kopplades samman med religionen. Kongolesernas okunnighet kopplas direkt samman med deras religiösa ”utvecklingsnivå”. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 83, F.A.G. S. A. Floden skriver om sjukdomarna i Kibunzi:

Förutom den hjälp de sjuka få till sina kroppar, givas här de ypperligaste tillfällen att praktiskt visa följderna av ett liv i synd och last, visa hur man kan förebygga en hel dl sjukdomar samt lämna annan undervisning i hälsovård. Många tillfällen givas ock att visa dem till den store läkaren; Herren Jesus Kristus. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 211, F.A.G.



Maria Wennerström skriver från Kingenge något tydligare om orsaken till sjukdomarna:



Även i Kongo har Herren räddat och frälst många själar ur de ondas våld. Många gånger har det i tidningen blivit berättat, huru folket härute förr sökte bot för sina sjukdomar hos sina präster och huru vidskepelse och trolldom hållit dem bundna men huru de nu komma till oss för att få hjälp. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 219, F.A.G.



Den europeiska sjukvården och vetenskapen sätts i motsats till den traditionella läkekonsten. Dessutom kopplas de båda olika medicinska traditionerna till respektive kulturs religion. Den traditionella läkekonsten ses som en del av animismen och uppfattas som synd. Det är den som är orsaken till sjukdomarna enligt missionärerna. Den europeiska läkekonsten ses däremot som en del av kristendomen. Dess funktionsduglighet sågs dessutom som bevis på att kristendomen är den rätta religionen som skall befria kongoleserna från misär. Vetenskap och utbildning i Kristen anda var dock inte de enda orsakrena till en positiv utveckling. Missionärerna att det finns ett samband mellan hög moral och god ekonomisk utveckling. Framförallt Westling och Severin påpekar hur arbetsmoralen ökar med kristendomen. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 264f och 186, F.A.G. Palmkvist skriver i ett brev från Madzia vilka fördelar den franska staten får av missionärernas verksamhet, då de med lätthet kan få stora massor arbetssökande från missionsdistriktet och inte behöver tvinga till sig arbetare med våld så som var fallet i övriga distrikt. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 341, F.A.G. Detta uttalande sker dock i polemik mot den franska regeringens beslut att all undervisning måste ske på franska. Överhuvud taget finns det inga spår i källorna att missionärerna skulle förknippa sin missionsverksamhet med några strävanden att hjälpa kolonialmakternas ekonomi. De citat som benämner den ekonomiska utvecklingen handlar främst om att påvisa att kristendomen medför en bättre privatekonomi för kongoleserna.



2.1.3 Sammanfattning och tolkning av empirin



Religiös liberalism och idealism

Ovanstående redogörelse påvisar att missionärerna ej ville varken erkänna animismernas andlighet, moral eller intellekt, vilket konkret ansågs visa sig i låg arbetsmoral och lättja. Dessa brister förstås av missionärerna inte som separata brister, utan hänger mer eller mindre ihop i ett större system. Det tycks vara ganska klart att animismen förstås som orsaken till samtliga brister hos kongoleserna. Lösningen till den påstådda dåliga moralen och bristen på andlighet är omvändelse till kristendomen, vilket i sig går hand i hand med en intellektuell utveckling enligt missionärerna. Den tydligaste röda tråden genom empirin är att missionärerna ser ett motsatsförhållande mellan kristendom och animism där de två religionerna får representera godhet respektive ondska. Animismen måste försvinna och kristendomen måste till. När detta sker kommer befolkningen att, så att säga automatiskt, nå en kulturell och social upphöjelse. Det är alltså framförallt både ett idealistiskt och ett liberalistiskt religiöst perspektiv som styr missionärernas syn på de animistiska kongoleserna som individer, liksom på det animistiska religionsutövandet och animismen överhuvudtaget. Allehanda problem, allt från synd till lättja, förklarades och hänvisades primärt till animismen.


Ingen uttalad rasism men en tydlig latent rasåtskillnad

Att fördömandena av kongolesernas egenskaper skulle kunna härledas till ett utvecklat rasistiskt tänkande, verkar ytterst osannolikt. Empirin blottade en hel del uttalanden som indirekt skulle kunna härledas till rasism. Martin Westling är den enda som vid ett tillfälle skriver ”den svarte mannen” i en kontext där frasen får en nedvärderande funktion. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 343, F.A.G. För övrigt handlar det i samtliga fall om en värderingsmässigt neutralt betonad åtskillnad mellan vita och svarta. Dessa åtskillnader tycks dock oftast vara helt oväsentliga i den kontexten som dessa framförs. Den konstigaste åtskillnaden gjordes av Martin Westling i ett brev från Matadi där han förklarar att de, på julafton 1910, fick besök av sjömän. Westling skriver om sjömännen: De representerade nästan lika många länder: en svensk, en norrman, en ryss, en österrikare, en tysk, en fransman, en skotte, en engelsman, en svart från Västindiska öarna. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 53, F.A.G. Ytterligare exempel på denna distinktion mellan svart och vitt är de fotografier från 25-årsjubileumet, där vita missionärer respektive svarta evangelister fotograferats var för sig. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 235 och 246, F.A.G. Frågan är alltså: Varför gör man såna onödiga distinktioner mellan vita och svarta. Troligtvis handlar det om nån form av omedveten rasåtskiljande som ligger i tiden. Mörkhyade människor var ju naturligtvis förknippade med mycket som var annorlunda både kulturellt och rent utseendemässigt. Skillnaderna har troligtvis lett till att man omedvetet och reflexmässigt förstod och kopplade samman svarta människor med en primitivitet. Men något logiskt formulerat sytematisk rasistisk tänkande kan man inte skönja i det empiriska materialet. Däremot råder alltså en klar distintion mellan svarta och vita, fast utan någon uppenbar ideologisk rasistisk grund.



Patriarkalism

Utan myndigt övervakande från missionärernas sida ansågs animisterna oförmögna till att ta ansvar över sina moraliska handlingar, sin intellektuella utveckling, samt utvecklandet av en genuin andlighet. Sammantaget tyder detta på starka patriarkalistiska influenser hos missionärerna. Gång på gång talas det om kongoleser såsom om dessa vore barn som behöver en kärleksfull men bestämd fadersgestalt. Typiska beteckningar på kongoleserna var våra kära svarta Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 135 och 185, F.A.G. och dessa minsta Herrens bröder Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 71, F.A.G., liksom svaga telningar Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 73, F.A.G.. Vissa missionärer uttalar sig så att kongoleserna borde vara tacksamma för allt missionärerna berikat deras liv med. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 136f, F.A.G. Andra brev tar upp hur kongoleserna kommit till sans, stått upp och bekänt sina synder inför missionärerna. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 310, F.A.G. Det är tydligt att en del av missionen för missionärerna utgörs av en slags folkets fostran, Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 148, F.A.G. som K. E Laman själv uttrycker det i ett brev från Mukimbungu. Evangelisternas polemik mot kristna läror som hindrar kongoleserna att utöva sina gamla traditioner, betecknas av C. N. Börrison endast som omogna uttalanden. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 213, F.A.G. De patriarkalistiska influenserna är så starka i missionsbyarna att t. o. m. de kongolesiska evangelisterna självmant accepterar sin roll som underlydande och svaga i förhållande till missionärerna. I ett av breven har författaren citerat evangelisten Kilolas tal vid missionsförbunmdets 25-års jubileum:



Många visa och kloka på Jesu tid mottog honom icke. Men för okunniga stackare uppenbarade han sig, och de mottogo honom. Vi stackare, de av alla folk på jorden lägst stående, vi som liknats vid höns, apor och andra djur, vi hava lärt känna Gud, Den sanne och levande Guden. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 235, F.A.G.


Evangelisten Kilola kallar alltså sitt folk för stackare och lägst stående. I ett annat brev undertecknat av evangelisterna Filemoni Mwesa och Esaya Lutete skriver evangelisterna följande: Vi sända Eder vårt gemensamma tack, därför att I icke haven tröttnat under dessa år utan sänt oss lärare och haft förbarmande med oss. Må Gud hjälpa Eder att icke tröttna! Missionsförbundet 29;e årgången 1911 Stockholm. s 246, F.A.G. I dessa yttranden framställer evangelisternas att de betraktar sig själva och den kongolesiska kulturen som den underlydande parten gentemot missionärerna och den västerländska kulturen. Att sådana tankar skulle av sig självt dyka upp i evangelisternas huvuden är ej troligt. På något sätt måste kongoleserna blivit ”indoktrinerade” att deras kultur var lågt stående. Förmodligen smittade sig missioinärernas inställning till animisterna och den animistiska kulturen även av sig på kongolserna själva. Om man tillräckligt många gånger få höra negativa uttalanden om sin kultur eller person så tillsist så tror man på dem, om lögner upprepas tillräckligt många gånger förvandlas de till givna sanningar….



Kulturimperialism och socialdarwinistiska influenser men inte imperialism

Patriarkalismen går i det här fallet hand i hand med en kulturimperialism som hela tiden ligger i bakgrunden. Kulturimperialismen är faktiskt bestämmande för patriarkalismen. Att man känner ett ansvar inför att uppfostra ett annat folkslag med en skiljande kulturell bakgrund måste, ju i sig innebära att ett antagande om att den egna kulturen är mer eller mindre överlägsen gentemot den främmande kulturen i fråga. Missionärerna försöker inte ens förstå varför den kongolesiske mannen inte känner sig adlad av arbetet utan fördömer dem helt sonika som lata. Missionärerna vill därmed omvandla kongoleserna till nitiska och målmedvetna män utan att ens fråga om de själva känner sig ha ett behov av att, utifrån ett kristet europeiskt perspektiv, bli ”nitiska och målmedvetna”. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 343, F.A.G. Likaså bedöms den lokala tradtionella arbetsfördelningen utifrån ett kulturimperialistiskt perspektiv. De av den europeiska kulturen bestämda premisserna för familjeförsörjarrollen överflyttas utan omsvep över på den lokala kongolesiska verkligheten, vilket automatiskt stämplar de kongolesiska männen som lata parasiter, utan egentlig uppgift för sin tillvaro. Den positiva utvecklingen likställs i hög grad med det europeiska sammhällets grundvalar, vilka mer eller mindre indirekt betraktas som överlägsen. Detta evolutionistiska förhållande tyder på att missionärerna även har påverkats i viss grad av socialdarwinistiska influenser. Det som inte går att förenas med europeiska ideal anses klart och tydligt vara en felaktig ordning som måste rättas till. Vid ett tillfälle tas kongolesernas traditionella klädsel upp av S. A. Floden som glädjes över att några kongoleser som förr enligt hans mening var nakna och råa hedningar, nu istället klädde sig propert i europeisk stil. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 238, F.A.G. Någon imperialistisk ideologi är däremot svår att urskönja i missionrernas brev. Snarare tyder det empiriska materialet på att missionärerna tog avstånd från kolonimakternas politik. När den franska skollagen, som kräver att all undervisning sker på franska, försvårar missionsarbetet är inte Palmkvist sen att kritisera både denna samt den franska regeringen. En sådan skollag är en orimlighet och talar ett klart språk om franska regeringens bristande insikt i missionsarbetets betydelse för land och folk. Man behöver ej förstoringlas för att tydligt kunna se den sociala fördel en koloni har av missionsarbetet. Missionsförbundet 29:e årgången 1911 Stockholm, s 341, F.A.G. Det är tydligt att missionverksamheten och den sociala utvecklingen är mycket viktigare för Palmkvist än kolonimakternas strävan att förfranska invånarna och kolonin.




2.2 Missionärer inom EFS



2.2.1 Missionärernas syn på eritrianerna som individer



Eritrianernas ondskefulla och syndfulla natur

I Stiftelsens verksamhetsberättelse från 1905 finner vi missionär Roland Sundströms föga smickrande redogörelse över muslimernas psyke. Kännetecknade för muslimerna anses vara deras känslomässiga hårdhet, Sundström skriver att; folket här har ett hjärta af järn och en panna af koppar. Vidare uppfattas de i högsta grad misstänksamma och misstrogna mot folk i största allmänhet, dessutom anses de även vara mycket opålitliga och böjda för bedrägeri. EFS årsberättelse för 1905, Om missionen inom tigréområdet, s 61f, F.A.G. Sundström beskriver även att muslimska missionärer som synnerligen nitiska, en nitiskhet vilken förklaras av deras fundamentalism och hat till att som ej är muslimsk. Missionär R Sundström, Missionstidningen 1905, s 150, F.A.G. Missionärernas uppfattning att muslimernas (eller muhamedanerna som de kallas av samtidens missionärer) bemötte dem med både råhet och fientlighet är något som går igen i källorna. Missionär Anders Renlund menar att muslimernas hat, hån och förakt gjorde det svårt för en kristen att verka i området. Missionär Anders Renlund, Missionstidningen 1905, s 45, F.A.G. I källmaterialet kan man även finna att missionärerna anser att muslimerna bär på en tung börda av synd på sina axlar. Då muslimer uppsöker stiftelsens klink för behandling av yttre sår påtalar missionär Anders Renlund för patienterna att; Syndens sår, som äro swårare än dessa yttre sår, som ni komma till oss med är det blott en som kan läka, nämligen Jesus. Missionär Anders Renlund, Missionstidningen 1906, s 67, F.A.G. Elina Åkesson lärarinna i EFS skolverksamhet gör även en intressant beskrivning av muslimska kvinnors sinnelag. De flesta kvinnorna påstås vara inlåsta av sina män. Vissa hade dock sin frihet att gå ut men enligt Åkesson är detta … ofta ej till deras fördel, ty de äro ofta mycket elaka, gå till varandra spela kort, gräla och slåss. Då Åkesson innan beklagade att hon nyligen hade kommit till landet och ej kunde folkets språk, förefaller detta påstående att de muslimska kvinnorna skulle vara ondskefulla, falska och grälsjuka vara tämligen magstarkt. Trots den nästan totala oförmågan att verbalt kunna kommunicera och förstå infödingarna är det ganska enastående att vederbörande ändå kan fastslå deras ”elaka och grälsjuka natur”. Elina Åkesson, Missionstidningen 1906, s 108, F.AG. Missionär August Andersson gjorde våren 1905 en rundvandring i byarna i kunamaområdet. Han sade sig blivit vänligt mottagen ute i byarna dock med ett undantag av en by där islam hade gjort sitt intrång. Detta hade medfört att de tidigare så stillsamma och gästfria byborna nu istället hade börjat träta sinsemellan och dessutom hade de även blivit otrevliga och ogästvänliga mot de som besökte byn. Av detta konstaterar Andersson att; Det bättre elementen af byn hade flyttat bort, muhamedaner och grälmakare hade stannat kwar. Missionär August Andersson, Missionstidningen 1905, s 12, F.A.G. Ovanstående beskrivningar av muslimer ligger på ett mycket stereotypt och schablonartad nivå, sällan ges mer nyanserade och djupare förklaringar till muslimernas påstådda ondska, hårdhet och svekfullhet. På något underförstått sätt pekas islam som grunden till människornas ondska. I det senaste citatet får man dock intrycket att goda och ädla människor ej tar intryck av islam, utan att religionen istället slår rot bland dem som står på en lägre moralisk utvecklingsnivå. Lärarinnan Anna Winqvist refererar till en ganska talande episod där några tidigare muslimer och ortodoxa kristna skulle döpas i kyrkan. Vid denna heliga handling var ett stort antal människor samlade och i samband med dopet förväntades de nydöpta inför församlingen göra en offentlig avbön för sitt tidigare syndfulla leverne. Vidare skriver Winqvist: Många dyrbara Herrens ord lades tungt på deras hjärtan. Härwid frammanades ej blott tack och lof från mångas läppar utan också ånger och bekännelse af synd över deras tidigare lifsföring. Anna Winqvist, Missionstidningen 1906, s 11f, F.A.G.



Någon förklaring till varför de var tvungna att bekänna sin synd ges ej, inte heller ges det något klargörande vilken typ av synd dessa personer hade gjort sig skyldiga till. Av detta tolkar jag att grundorsaken till deras synd helt enkelt kan spåras i det faktum att de ej var rättrogna kristna, d v s det fanns en slags automatik mellan ett syndfullt leverne och ortodox kristendom respektive islam. Var personen i fråga muslim eller ortodox kristen var denne även full av synd. Noterbart är också att denna syndabekännelse ej kom spontant från de nydöpta, utan att den från missionärerna, i ett offentligt sammanhang, måste tvingas fram.



Missionärerna ägnar även en viss uppmärksamhet till de ortodoxa kristnas sinnelag. Här intresserar man sig dock för den abesinska kyrkans folk, d v s präster och munkar inom den koptiska kyrkan och ej primärt lekmännen inom den samme som var fallet för muslimerna. Det egentligen enda uttalande missionärerna gör rörande den ”ortodoxa allmogens” brutala sinnelag, är då en tidigare ortodox kristen bestraffades av sin släkt för att han nu bekände sig till EFS. Enligt missionär Anders Svensson ska han p g a detta blivit bunden och misshandlad av sin far samt fått hårda örfilar av sin mor. Missionär Anders Svensson, Missionstidningen 1904, s 154, F.A.G Vidare besöker EFS personal det koptiska klostret Debra Bizén, där man under signaturen N B skildrar munkarnas tyranniska böjelser. Här framställs munkarna som rena despoter som från detta avlägsna kloster utfärdat åtskilliga bannbullor, vilka drabbat vissa ”oskyldiga avfällningar” inom kyrkan. Dessa ärorika sanningssökande människor tillfångatogs då de försökte fly från området och låstes in i klostret där de med prygel tvingades avsäga sig sanningen om Jesus kristus. Missionstidningen 1905, s 133, F.A.G. Det koptiska prästerskapets förhållande till EFS missionsgärning verkar även ha varit tämligen konfliktladdat. Då EFS missionär, Onestimus, vilken till synes bedrev en lyckad mission bland de ortodoxa kristna delen av befolkningen, fick, enligt missionär Karl Cederqvist, det koptiska prästerskapet nog:



Fanatikerna med biskopen i spetsen hade nu fått blod på tand och ansågo att Onestimus skulle läggas i järn och hans gods konfiskeras samt att alla hans anhängare skulle utplundrats, slås i kedjor och sändas till Adis Abeba. Av detta konstaterar Cederqvist att; fiendens anfallsplan är widt famnande och att då kejsaren icke gifwit sitt utslag tilkänna, Herren allena wet huru striden kommer att sluta. Missionär Karl Cederqvist, Missionstidningen 1906, s 130, F.A.G.



Av det material vi har tagit del av har vi ej kunnat spåra samma föreställningar hos missionärerna då det gäller kunamernas själsliv. Förvisso menar Olof Eriksson att Evangeliet även bland; kumanas sjunkna, bortkommna, förwillade skaror bewisa sin föunderliga omskapande kraft, Missionär Olof Eriksson, Missionstidningen 1905, s 75, F.A.G. dock förklaras infödingarnas synd och låga moral ej primärt från animismens eller animisternas inneboende ondska, svekfullhet, kyla e c t (vilket var fallet hos de ortodoxa kristna och muslimerna) utan animisternas synd beror snarare på att de är offer för allehanda yttre faktorer vilka de ej har förmåga att själva värja sig emot. Se ex. missionär Peter Andersson, EFS årsberättelser 1906, s 75, missionär Anders Svensson, Missionstidningen 1905, s 146f och missionär August Andersson, missionstidningen 1905, s 156, F.A.G.



Missionärernas polemik mot eritrianernas syn på arbete

Uppfattningen och synen kring arbete skiljer sig på ett ganska tydligt sätt mellan missionärer och de infödda eritrianerna. Det traditionella eritrianska samhällets tankar och åsikter kring detta begrepp väckte anstöt hos missionärerna, vilka ansåg att samhällsstrukturen var ett direkt hinder mot EFS möjlighet att ”lyfta” folket andligt och lekamligt. Lärarinnan Louise Lindfors menade att de muslimska flickor som gick i stiftelsens flickskola i Gheleb hade en direkt osund inställning till arbete. Den negativa attityden till arbete bland barnen ansåg Lindfors spåras tillbaka till det traditionella samhällets normer. Hon skriver: Helst skulle de slippa allt arbete, ty att arbeta anses enligt landets sed för en skam. Det blir därför mången kamp innan de inse att de måste lära sig att arbeta. Louise Lindfors, Missionstidningen 1904, s 60, F.A.G. Infödingarnas lata sinnelag konstaterar skarpt mot missionens arbetsideal, när missionär Anders Svensson talar stolt om hur en ung muslim får möjlighet att göra dagsverken på missionsstationen för att få ihop till kläder, mat och skatt. Hans muslimske far, vilken står som en symbol för det traditionella samhällets syn på arbete, framställs dock som både apatisk och passiv. Han påstås nämligen sitta dagarna långa oföretagsam under ett träd i byn mittemot stationen och se på hur sonen gör hårda dagsverken åt missionärerna. Missionär Anders Svensson, Missionstidningen 1905, s 147, F.A.G.



Även de ortodoxa kristna anklagas för att leva ett inaktivt och onyttigt liv. Vid ett besök i klostret Debra Bizén påtalade missionär Karl Nyström om munklivets världsfrånhet, lättja och ovillighet att missionera bland lokalbefolkningen. Nyström samtalade med en munk från klostret, där följande citat är ett utdrag av detta samtal; Nyström sade; - Är det icke en skam för eder, att de omgifande stammarna äro hedningar? Munken svarade; - Ja hwad kan jag göra? Nyström sade; - Du kan taga reda på hwad bibeln lär, lämna ditt onyttiga munklif och klifwa ned af det här otillgängliga berget samt predika evangelium för dina landsmän, som sitta i lika tjockt mörker som hedningarna. – Då smäda de mig, sade munken. Missionär Karl Nyström, Missionstidningen 1904, s 29, F.A.G.



Eritrianernas svaga andlighet och påtagliga materialism

Missionärerna beklagade ofta över hur fast eritrianerna var i sitt materiella tänkande. Denna kärlek till materiella ting ansågs vara ett hinder för ett andligt och en mer osjälvisk syn till det gudomliga. Trots den ringa materiella rikedom (vilket vi senare återkommer till) kom eritrianerna att betraktas som egotrippade materialister, vilka endast sökte världsliga bekvämligheter och därmed hade ett outvecklat sinne för andliga ting. Missionär Peter Andersson ger en målande beskrivning över kunamernas krassa materiella tänkande. I ett besök i en by konfronterades han direkt med bybornas begränsade tänkande, han skriver:



För att göra dem någon kunskap om Jesus, tyckte jag det var bäst att anknyta min underwisning till förewisandet af taflor ur Jesus lif. Men äfven dessa hafva de till att börja med swårt för att fatta, och de behöfva tydligt förklaras. En och annan tycktes visa något intresse af att höra något om Guds wilja och wäg, men många tyckas ej vara intresserade af annat, än huru de skola kunna förtjäna något, hvad de skola få äta, dricka och kläda sig med. Missionär Peter Andersson, EFS årshetsberättelse för 1905, s 65, F.A.G.



Detta synsätt går igen hos många missionärer. Hos Olof Eriksson framställs samma kunamer som både förmörkade och präglade av en påtaglig ”varufetischm”. Målet med deras liv var enligt Eriksson ….huru de skulle skaffa mat, tyg, boskap och thaler. Därav påtalade Eriksson till en hedning att - I wiljen ej weta af någon annan Gud än eder mage. Hedningen svarade – Du har talat riktigt sant men utan underwisning huru skola wi förstå? Missionär Olof Eriksson, Missionstidningen 1905, s 75, F.A.G. Lärarinnan Elina Åkesson menar att animisterna endast ber till sin Gud för att tillfredsställa sina egna kroppsliga behov. Hon skriver att; hedningarna be till honom (Gud förf. anm.) om hälsa, kläder och mat. För något annat behöfwa de i regel inte Gud. Elina Åkesson, Missionstidningen 1906, s 109, F.A.G. Samma mönster att animisterna skulle vara låsta och fixerade vid materiella ting kan spåras i ett brev från lärarinnan Erika Olsson. Här berättar hon en intressant episod om hur hon vid en gammal gravplats träffade på och samspråkade med en förbipasserande man.



En man som gick wägen förbi, stannade och hälsade på mig. Jag talade några ord till honom om uppståndelsen från de döda och lifwet efter detta. Han syntes intressera sig för hwad jag sade, men midt under samtalet sade han: - Jag har inga andra kläder än dem jag har på mig nu, om jag går till edert tält i morgon, får jag då kläder? Utav detta möte konstaterar Olsson att: Han kände att något fattades honom men att hålla sina tankar fästade wid annat än det som för ögonen synes därtill war han så owan. Erika Olsson, Missionstidningen 1906, s 20, F.A.G.



Animisternas fixering vid ett materialistiskt tankesätt spåras även hos den muslimska delen av befolkningen. Här beklagar sig missionärerna att missionen bland muslimerna avsevärt försvåras i o m att dessa i så ringa grad bekymrar sig om andliga ting. Missionär K G Roden, Missionstidningen 1906, s 35, F.A.G.



Eritrianernas låga intellektuella förmåga

Ur källmaterialet kan man spåra en rad uttalanden som pekar på animisternas och muslimernas bristande intellektuella förmåga. Även om missionärerna sällan eller aldrig direkt uttrycker denna uppfattning gör de indirekta uttalanden som pekar i denna riktning. I många fall jämförs infödingarna med små hjälplösa och oförstående barn, vilka behöver en fast och stadig hand för att komma ur sin andliga och materiella misär. Vi ska nedan lite närmare titta på några uttalanden som stödjer detta påstående.



Missionär Anders Renlund beklagades sig över de muslimska hövdingarnas stora makt över sitt folk. Hövdingarna utfärdade en rad dekret och propåer vilka effektivt hindrade folket från att ta del av EFS ljusa budskap. Av detta ansåg Renlund att det vore nödvändigt att det arma folket slog sig fria från hövdingamakten. De var nämligen så naiva att det trodde att hövdingarna rådde över lycka, hälsa, liv och frälsning. Renlund menade att endast Herren allena visste när det oförståndiga folket var moget att vakna upp ur denna vidskepelsens illusion och med sitt förnuft skåda sanningen i Jesus Kristus. Anders Renlund, Missionstidningen 1905, s 44, F.A.G. Animisternas barnsliga och enfaldiga beteende går även i dagen när missionär Olof Eriksson besöker en by i kunamaområdet. Erikssons tal till byborna möttes av en hel del skratt och munterheter, vilka, enligt Eriksson, ansågs härledas till hans bristande språkkunskaper. När han förebrådde dem hur oförståndigt och opassande det var att göra sig lustig över en som ej riktigt behärskade språket skämdes de och blev sittande tysta. Beträffande undervisningen bland animisterna kan man urskilja en lätt arrogant och nedvärderande inställning till infödingarna, Eriksson säger ….att de fattade föga, allt war så nytt…de endast stirra framför oss. Missionär Olof Eriksson, Missionstidningen 1905, s 76, F.A.G. En liknande inställning till infödingarna kan spåras, när missionär P Olsson ger en animistisk ”trollkarl” en myndig tillrättavisning över det osunda och skadliga i att hänge sig åt magisk trolldom. Incidenten med ”trollkarlen” slutar med att; efter ytterligare några förmaningar och hänwisningar till honom, som syftar till att bryta syndens och satans bojor och göra syndens trälar fria, fick han gå. Gud förbarma dig över honom och hans arma folk. Missionär P Olsson, Missionstidningen 1906, s 11, F.A.G. Även här skymtar man hur missionärerna intar en beskyddande, styrande och auktoritär roll gentemot infödingarna vilka beskrivs som undergivna och ömkliga. Samma syn på infödingarna går igen då missionär K G Roden önskar att muslimerna skall mottaga missionsstationen som sitt nya hem och av missionärerna uppfostras till goda och ansvarsfulla kristna människor. Missionär K G Roden, Missionstidningen 1904, s 13, F.A.G.



När det gäller skolverksamheten kunde missionärernas förmyndande ta sig mera handgripliga former. K G Roden säger att disciplinen bland barnen i allmänhet var god och att Guds ords förmaning många gånger var bättre än käppen. Dock konstaterar han att olydnad ej får tålas och då sådant förekommer menar han att den kräver aga. Missionär K G Roden, Missionstidningen 1904, s 37, F.A.G. Barnaga var förvisso inget unikt på denna tid men denna tidsbild visar ändock att missionärernas människosyn och handlande i samklang med Guds vilja och barnens bästa, skiljer sig ganska markant från de värderingar vi har idag kring dessa frågor.

Då stiftelsen tar upp nya infödda personer i församlingen kan man även spåra ett passivt och underdånigt agerande från de nyupptagna församlingsmedlemmarnas sida. Missionär Anders Svensson beskriver hur den omvände, knäböjande fick mottaga Guds välsignelse och nåd. Svenson skriver vidare att; När han insåg han Guds nåds hushållning med oss, formligen strålande hans mörka ansikte. Missionär Anders Svensson, Missionstidningen 1904, s 124, F.A.G.



Missionärernas intar även ofta en slags fadersroll gentemot kunamerna. Här betraktas de som ett passivt tomt objekt, vilket efter en strikt modell skall läras att leva ett gott liv. Detta synsätt speglas ex missionens sjukvårdsverksamheten, där missionär Olof Eriksson anser att animisterna behöver ledas av en fast hand. Missionen tar en liten avgift för den medicin de ger till kumanerna och Eriksson konstaterar att; Sedan de blivit vana med detta går det riktigt bra. Det synes ock wara enda medlet, hwar igenom dessa ouppfostrade hedningar lära sig wärdera den hjälp de få. Missionär Olof Eriksson, Missionstidningen 1904, s 138, F.A.G. Animisternas omogna och obegåvade beteende lyser även igenom i nedanstående anekdot. Enligt Eriksson kännetecknas infödingarnas sinnelag av mycken kärlek men också av en viss naivitet och en viss outtalad dumhet, han skriver:



I hela landet äga wi folkets fulla kärlek och förtroende. Från morgon till kwäll få wi mottaga besök af kunamerna. De synas alla känna sig så som hemma wid stationen och gå ut och in ibland oss såsom barn i huset. En man sade idag: - Andersson är min släkting. Samma syn på infödingarna spåras även i följande uttalande av samme missionär: De äro ivriga att jag skall lära mig deras språk. En afton kommo flere än wanligt in i mitt rum och som det syntes med det allra bästa affsikter att lära mig något. Då jag, trots deras ärliga bemödanden, wisade mig oläraktig, ropade en af dem till August; - Du måste lära honom tala snart. De synas wara älskliga på sitt sätt, ehuru de äro ganska barnsliga. Missionär Olof Eriksson, Missionstidningen 1904, s 106, F.A.G.



Även de inhemska munkarna framstår som lite bortkomna och intellektuellt handikappade. Då missionär Karl Nyström besöker klostret Debra Bizen kommer han i samspråk med en munk, vilken beskrivs som tämligen ynklig och fåfäng. När Nyström försöker förtälja en späkande munk om vikten om att hitta den rätta sinnesstämning som ligger i Jesus budskap, reagerade han på följande sätt:



Munken kastade sin käpp ifrån sig, såg oss skarpt i ögonen och sade; hwarför skall ni oroa en gammal man, som ingenting förstår? Då frågade vi honom; - har ni icke i evangelierna läst, hwad Jesus säger om nya födelsen?- Nej svarade han, hwad wet jag? – Kan ni då icke läsa? – Nej swarade han åter, - Icke alls? Frågade wi. – Icke alls! Sade munken. Stackars gamla gubbe, som skall sitta i sådant mörker, då wärldens ljus lyser! Missionär Karl Nyström, Missionstidningen 1904, s 28, F.A.G.



Vilken syn hade då missionärerna på de infödda lutheranerna? Behandlades de på samma sätt som den svenska EFS personalen? Det finns inga direkta uttalanden som visar på att de omvända eritrianerna skulle betraktas som mindervärdiga, lata, tröga, omoraliska e t c Dock tycks det vara ytterst viktig för missionärerna att bedöma och avgöra nyomvända eritrianers begåvning, flit och moral. Alla eritrianer som upptas i stiftelsens häng, animister, muslimer och ortodoxa kristna, utsätts för en kritisk granskning, en granskning som sedan fabriceras och publiceras i den offentliga Missionstidningen. Se ex. Missionär Anders Svenssons förteckning och bedömning av nyupptagna medlemmar, Missionstidningen 1904, s 124, Missionstidningen 1905, s 147, F.A.G. Granskningen och bedömandet av infödingarna sker ofta på ett polariserande sätt, där man gärna målar upp dessa efter ytterlighetsblider; han är mycket läraktig, har svårt för att fatta, är svekfull, mycket älskvärd e t c. Sällan finner man en mer ”realistisk” beskrivning av infödingens komplexa mänskliga natur som både har goda och mindre goda sidor. Ibid, se även missionär Anders Svensson, Missionstidningen 1904, s 124, F.A.G. Då det gäller de omvända eritrianerna, samt de eritrianer som ”frivilligt” mer beständigt och knyts till stiftelsens verksamhet (ex skolverksamhet, bibelläsning eller som anställda) men som ej ännu har tagit steget fullt ut och blivit döpta, finner vi alltså ej någon tendens att dessa på ett ensidigt sätt skulle benämnas som enfaldiga eller talanglösa. Missionär Theodor Engdahl hävdar istället att de inhemska barnen som deltog i stiftelsens skolverksamhet var lika begåvande som de svenska barnen. Missionär Theodor Engdahl, Missionstidningen 1906, s 74, F.A.G. Dock gjorde missionärerna en viss distinktion mellan svenskar och infödda medarbetare. Exempelvis benämns aldrig en vit, svensk medarbetare som tjänare, denna benämning är uteslutande aktuell för de eritrianska medarbetarna som utförde mindre kvalificerade uppgifter. Se exempelvis Missionär Anders Svensson, Missionstidningen 1904, s 154, missionär Theodor Engdahl Missionstidningen 1906, s 74 och missionär August Andersson, Missionstidningen 1904, s 106, F.A.G. Vid ett tillfälle beklagade sig även missionär K G Roden över den svåra arbetssituation på stationen, vilken enligt han skulle betydligt förbättras om stiftelsen sände ner flera personer från Sverige till hjälp. Roden ansåg nämligen att det var synnerligen problematiskt och slitsamt att vara ensam europé bland de inhemska missionsarbetarna. Missionär K G Roden, Missionstidningen 1905, s 60, F.A.G. Ett uttalande som även indikerar att omvända eritrianer inte alltid ansågs om jämlika med sina kristna trosbröder är missionär August Anderssons påstående att tjänarna (alltså eritrianerna) ej behövde bo i dyra stenhus utan kunde gott och väl bo i traditionella gräshyddor, vilka var, som han säger, mest lämpade för deras behov. Missionär August Andersson, Missionstidningen 1904, s 169, F.A.G. Dessa exempel är dock undantagsfall och vanligtvis tycks omvända eritrianer bemött på ett respektabelt och jämbördigt sätt.



2.2.2 Missionärernas syn på den eritrianska kulturen och samhället



Attityder till eritrianernas religion och seder

Stiftelsens inställning till muslimernas religion var starkt fördömande. Islam sågs som ett starkt och expanderande hot, vilket det gällde att slå tillbaka med kraft och beslutsamhet. Hotet från islams förödande landvinningar var alltså ytterst närvarande i missionärernas medvetande. K G Roden menar att kampen mellan ljuset (kristendomen) och mörkret (islam) är oförsonligt, situationen påstås liknas vid ett slagfält där det endast är Gud allena kan ingjuta nytt mod och ny kraft för Kristus fullständiga seger i det mörkaste Afrika. Missionär K G Roden, Missionstidningen 1905, s 60, F.A.G. Anders Renlund skriver ex att; aldrig, kanske sedan den falske profetens dagar, hafva hans lärojungar gjort så mycket för att vinna de otrogna för sin religion som i närvarande tid. Missionär Anders Renlund, Missionstidningen 1905, s 149, F.A.G. Missionär Theodor Engdahl beskriver hur islam gör stora framsteg i regionen, dessa landvinningar för den falske profeten skall dock stoppas med evangeliets makt. Engdahl menar att då denna strid rasar mot islam så skall Guds kraft mer direkt verka bland människorna, han skriver; Gifwe Gud att evangelium finge väcka dem, så att litet hwar hände, att det icke går an att längre wara slö och likgiltig, icke heller oafgjord, utan det gäller att intaga ställning för eller emot. Missionär Theodor Engdahl, Missionstidningen 1906, s 108, F.A.G. Islam ansågs inte bara vara aggressiv och diaboliskt den betraktades även som fattig på andligt djup. Konverterade från islam anses ex nu har fått lämnat muhamedanismens mörker och tomhet för att istället fått ta emot det andliga himmelska brödet i kristendomen. Missionär K G Roden, Missionstidningen 1905, s 60, F.A.G.



Komplikationer med barnfödsel bland de muslimska kvinnorna ansågs härstamma från islams benägenhet att förklara tillvaron utifrån en ödesmättat perspektiv. Lärarinnan Therese Palmqvist menade att denna fatalism var djup rotad i islam. I o m denna fatalism ansåg befolkningen att de styrdes av ett oundvikligt öde, vilket enligt Palmqvist gjorde att muslimerna fick för sig att fall av ”barnsäng”, ej gick att göra något för att rädda modern och barnet. Inom islam fick man tydligen acceptera sitt öde. Therese Palmqvist, Missionstidningen 1906, s 13, F.A.G. Läkarmissionär Karl Winqvist hävdar även att den utbredda fatalismen inom islam hade en delaktighet i utbredningen av olika sjukdomar i området. Han menar att ödestron var en starkt bidragande orsak bakom spetälskans härjningar. Tron på ett oundvikligt öde gjorde att muslimerna inte ens försökte skydda sig mot smitta, ex avskiljde man inte de smittade från de friskas skaror och man t o m äta med dem ur samma fat och dricka ur samma bägare som de. Läkarmissionär Karl Winqvist, Missionstidningen 1905, s 101, F.A.G.



Lärarinnan Ida Härndahls syn på de traditionella muslimska sederna går tydligt idagen vid ett bröllop mellan två omvända muslimer. Enligt Härndahl var detta ett gott tillfälle för icke omvända muslimer att skåda och få en inblick i kristna seder och liturgi. Hon skriver; De fick då tillfälle att jämföra sina egna fula och syndiga seder med wåra goda och rena. Många fördomar kunna då få wika. Herren hjälpe oss alla här att wandra såsom ljusets barn midt ibland ett wanartigit släkte. Ida Härndahl, Missionstidningen 1906, s 82f, F.A.G.



Missionärernas kritik mot den inhemska kyrkan tog sig ibland starka uttryck. Här beskriver man hur den ortodoxa kristendomen byggt upp förtryckande maktstrukturer, vilka sedan har stelnat i sina gamla former. Missionärerna intar även en slags ”fundamentalistisk” och fördömande hållning till den ortodoxa kyrkan, där man menar att denna ej kan utveckla någon typ av samexistens med den evangeliska kyrkan. Den ortodoxa kyrkans nederlag måste och kommer att bli total. Man skriver att det ortodoxa klostret:



Debra Bizen står såsom ett warnande exempel på huru det går med en kyrka och dess förnämsta andliga myndighet, då man gör sig en afgud af helgon, kyrkoceremonier och andra heliga ting, samt sätter människostadgar öfwer Guds ord. Den kamp som kämpas är en kamp för att utestänga ljuset, sanningen och lifwet och därmed kyrkans sanne herre själf. Man kämpar för willfarelsen och för att behålla den själftagna maktställningen. En sådan kamp kommer dock att sluta med ett förkrossande nederlag. Ljuset kan ej i längden utestängas af mörkret, själförblindelsen och widskepelsen. Missionstidningen 1905, s 133f, F.A.G.



Missionär Karl Nyström beskriver hur samma kloster har byggt upp en slags hemlig och mystisk avgudarkult, en kult som utomstående ej ges insyn i. Att den ortodoxa kulten fokuserar sig kring ett föremål, vilka anses ha magiska kvaliteér, ger associationer till mer ”primitiv” animistik religion. Nyström skriver:



I ett skåp som står i mitten av det allra heligaste rummet i klostret förvaras en ”tabåt”, en liten massiv förkantlig tingest af trä eller marmor på hwilken de tio budorden jämte namnet på kyrkans skyddshelgon äro skrifna. Den skall motsvara israeliternas förbundsark. ”Tabå” betraktas af alla rättrogna med den widskepligaste wördnad. Jag tror icke man gör sig skyldig till överdrift om man säger, att den är en liten afgud. Weberbörande göra också allt för att hålla den i ett mystiskt dunkel. Missionär Karl Nyström, Missionstidningen 1904, s 28, F.A.G.



Animistiska trosföreställningar fördöms även på ett klart och tydligt sätt. Missionär P Olsson skildrar hur en s k andeutdrivning går till. Detta referat innehåller både fördomar och negativt värdeladdade ord. Han menar att själva andeutdrivningen går mycket vilt till. Under djävulsdansen skar sig folket med knivar så att stora köttsår uppkom, en sed som f ö praktiserades av de gamla Baalprästerna. Dessa syndiga och dåraktiga företeelser gjorde att vissa deltagare måste uppsöka stationen för att få behandling av de blessyrer, vilka dess djävulska och primitiva riter åstadkom. Missionär P Olsson, Missionstidningen, s 11, F.A.G. Denna ”hemska djävulsdans” förefaller emellertid ganska harmlös om man jämför med andra fenomen inom den animistiska kulturen. Missionär Peter Andersson påstår att hedningarna har för sed att levande begrava ett av spädbarnen vid tvillingfödslar. Detta synnerligen bestialiska dåd hänvisades till ren och skär skrock. Anderson menade att hedningarna trodde att en sådan åtgärd skulle motverka det olycksbådande omen som tvillingfödslar innebar. Missionär Peter Andersson, EFS årsberättelser för 1905, s 75, F.A.G. Liksom missionsarbete bland muslimerna skildras även missionen bland animisterna som en oförsonlig kamp mellan ont och gott. Följande citat från missionär August Andersson kan man nästa tro är hämtad från en militär som beskådar en krigsskådeplats; han skriver; Wi skola ej alltid smida och hwässa wåra wapen, utan äfwen anwända dem emot satans bålwerk, som ej minst här äro starka. Missionär August Andersson, Missionstidningen 1905, s 156, F.A.G.



Sociala och samhälleliga faktorer

Missionärerna är även ytterst kritiska mot de sociala och samhälleliga strukturer, vilka fungerar som ett effektivt hinder för infödingarna att ta till sig EFS budskap. Här riktar man en särskild stark polemik mot det patriarkala hierarkiska ”hövdingaväldet”, vilket får stå som en symbol för motståndet som de sanningssökandes strävan att upptagas i EFS gemenskap. Genom en rad åtgärder och repressalier blockerar dessa maktens män effekten av missionärernas verksamhet. För att missionärerna skall få en reell framgång med sitt missionerande krävs det att man bryter det traditionella patriarkala samhällsstrukturernas opposition. Missionär Olof Eriksson menar att möjligheten för missionens skolverksamhet att nå ut till kunamerna effektivt stoppas av byns äldre klienterium, vilka menade att; Wåra fäder ha ju icke förstått papper. I byarna talar man sins emellan. Vidare trodde de äldre att missionärerna, genom att lära barnen att läsa, skulle medföra att de skulle föra dem bort från byn till främmande länder. Missionär Olof Eriksson, Missionstidningen 1905, s 75, F.A.G. Detta åsikt stöds även av August Andersson som menar att de gamla förbjöd barnen att gå i skolan i tron att detta skulle leda till att ”missionen tog barnen ifrån dem”. Missionär August Andersson, Missionstidningen 1906, s 116, F.A.G. Även följande citat från missionär August Andersson, skildrar här hur traditionella samhälleliga strukturer verkar hämmande för missionen bland kunamerna, Andersson skriver:



Många kunamer ge wisserligen sanningen rätt och säga ja och amen till wår förkunnelse, men att taga steget helt ut från fäderneärfda wanor och widskepelser är swårt för dem. De äldres ord wäga så mycket i kunama. Det är ju godt och wäl, men om de ställa sig i wägen för sanningssökandet bland det yngre släktet, kan det ej annat än bedröfwa ens hjärta. Missionär August Andersson, Missionstidningen 1905, s 36, F.A.G.



Utav ovanstående konstaterar missionär Theodor Engdahl att det ej är lönt att offra energi på barn och ynglingar som har fientligt sinnade släkter. Missionär Theodor Engdahl, Missionstidningen 1906, s 108, F.A.G.



Även bland den muslimska befolkningen upplever missionärerna det paterialkala samhällsstrukturernas påtagliga makt och inflytande över befolkningen. Lärarinnan Ida Härndahl anser att trots att muslimska flickor frekvent söker sig till stiftelsens skolverksamhet är de reella resultaten av skolverksamheten blygsamma. Anledningen till detta förklaras av barnens föräldrar, vilka genom skrämsel och lock får flickorna att lämna skolan. Ida Härndahl, Missionstidningen 1905, s 133, F.A.G. Denna tendens att utifrån samhälleliga aspekter förklara folkets ringa anslutning till stiftelsens verksamheter kan man även se i samband med stiftelsens läkarmission. Här påstår man att de muslimska hövdingarnas makt begränsar på ett effektivt sätt folkets möjligheter att besöka missionens sjukstuga. Folket känner sig obekväma att uppsöka kliniken för att, som Anders Renlund skriver;



Då det blir kändt för hövdingarna, som ständigt spionera på oss, så utfästa de förbud, att många ej får samlas i medicinboden och att samme man ej skall komma så ofta. Detta förbud åtföljas af de strängaste hotelser och det arma folket tror att allt ligger i hövdingarnas händer, så som lycka och olycka, hälsa och sjukdom, lif och död, helvete och paradis. När skall detta hövdingawälde wika? Missionär Anders Renlund, Missionstidningen 1905, s 44, F.A.G.



Aspekter rörande genus

Missionärerna hade många synpunkter på den eritrianska kvinnas plats och situation i det traditionella samhället. Generellt sett menar missionärerna att kvinnorna i muslimska och ortodoxt kristna kommuniteter levde under svåra sociala förhållanden, där hennes underdånighet gentemot föräldrar och make i närmast var total. Lärarinnan Therese Palmqvist påstår visserligen att den abessinska kvinnan ej står lågt i förhållande till andra afrikansk folk men om man jämför hennes situation med sina kristna medsystrar i Sverige var hon tämligen kuvad. Therese Plamqvist, Missionstidningen 1906, s 12, F.A.G. Den muslimska och ortodoxa traditionen att gifta bort unga flickor väcker stor anstöt hos Palmqvist. I dessa arrangerade äktenskap sätts kvinnorna ofta i en slags gisslansituation, vilket innebär att många flickor ej får lämna huset utan sin mans tillåtelse. Denna fångenskap upphör först när flickan fött mannens första barn. Palmqvist menar att flickornas svåra situation resulterar i att många helt sonika rymmer från sina män och löper tillbaka till föräldrarna eller någon närstående släkting. Ibid, s 13. Vad gäller de eritrianska kvinnornas mentala förmågor anser Palmqvist att dessa ej får möjlighet att blomma ut i den sociala och religiösa kontext hon verkar i. Palmqvist skriver:



I allmännhet förefaller det mig den unga abesinska kvinnan wara intelligent och att ha ett mjukt och älskligt wäsen. Men dessa goda anlag ha föga utsikt att utvecklas genom de omständigheter, hwari hon lefwer. Utan upplysning och andlig lyftning och genom ett tungt enformigt arbete förslöas hon allt mer och mer. Ibid, s 14.



Palmqvists åsikter om kvinnans utsatta ställning i det traditionella muslimska och ortodoxa samhället stöds av Ida Härndahl. Härndahl refererar till en rad muslimska ”äktenskapstragedier”, vilka framställs som typexempel på kvinnan systematiska förtryck inom islam. Muslimska föräldrar säljer ut sina döttrar som äktenskapsparter till de muslimska män som betalar bäst. Härndahl hade själv kommit i kontakt med en muslimsk kvinna vilken hade drabbats av detta öde. Hon låstes in och bevakats noga av sin mans släktingar. Härndahl fick träffa ”fången” (om nu fickan var så strängt bevakad är det ju lite förvånande att Härndahl, som kristen missionär utanvidare fick besöka den samme) och fann en desillusionerad och apatisk flicka som varken ville äta eller dricka och endast önskade att dö. I denna hopplösa situation fällde flickan följande kommentar; Ja där långt borta (Sverige förf. amn.) så till och med kvinnan weta så mycket, och här skola wi sitta instängda och weta ingenting. Ida Härndahl, Missionstidningen 1906, s 109, F.A.G.



Hur såg då missionärernas kvinnosyn ut och behandlades eritrianska flickor och pojkar på ett likvärdigt sätt? Vissa indicier tyder på att stiftelsens emancipatoriska syften då det gäller de eritrianska kvinnorna var en aning dubbelbottnad. När det gäller skolverksamheten kan man spåra fragment som tyder på att missionen hade en ganska tydlig uppfattning vad som var ”passande” för en man respektive kvinna att sysselsätta sig med. Skolverksamheten skall nämligen ses som ett redskap för att forma och uppfostra flickor och pojkar till en viss plats och funktion i samhället. Bildningsidealet som uttrycks i skolverksamheten speglar troligtvis även de rådande attityder och normer kring genus som fanns i missionärskontexten. Angående skolverksamheten konstaterar missionär Karl Nyström att flickornas prestationer är ”förhållandevis tillfredsställande”, då man beaktar den miljö dessa ska verka i. Missionär Karl Nyström, Missionstidningen 1906, s 59, F.A.G. Vidare anser Nyström att; Resultaten bland flickorna av den teoretiska undervisningen är klen med svenska mått mätt, dock är den tillräcklig för de förhållanden wåra flickor här komma att lewa i. Utav detta påstår Nyström att största wikten bör läggas wid uppfostran, handarbete och hushållningssysslor. Missionär Karl Nyström, Missinstidningen 1905, s 132, F.A.G. Av detta kan man konstaterar att missionärerna på inget sätt förespråkade en undervisning, vilken skulle utmynna i ett ifrågasättande av de gamla traditionella könsmönster som existerade i samhället. På ett sätt kan man med viss fog påstå att stiftelsens skolverksamhet istället cementerade de gamla könsrollerna, där kvinnorna förväntades att vara en ”pass upp” på sina män och utföra vissa ”okvalificerade” tjänster knutna till hemmets lugna sfär.



Evolutionära och imperialistiska tankesätt

En rad uttalanden från EFS missionärer pekar på att stiftelsen backade upp kolonialmaktens politik i Eritrea. De italienska myndigheternas agerande väckte både missionärernas beundran och respekt. När det uppkom konflikter mellan kolonialmakten och infödingarna ställde, sig i det fall vi har tagit del av, missionärerna på den förras sida. Ex försvarade missionär Sundström den italienarnas hårdhänta politik gentemot de ”grymma” muslimerna. Han ansåg att muslimernas hårda och oförsonliga sinnelag motiverade kolonialmaktens kanske lite hårdhänta metoder, behandlade man muslimerna med silkeshandskar skulle de tappa respekten för ”auktoriteter”. Missionär Sundström, EFS årsberättelse 1905, s 61f, F.A.G. Anders Renlund delar Sundströms åsikter i denna fråga. Han menar att det är legitimt för de europeiska kolonialmakterna att bekämpa och få herravälde över de aggressiva muslimska stammarna, vilket förhoppningsvis skall resultera i att de muslimska rikena för alltid skall förpassas till historien. Missionär Anders Renlund, Missionstidningen 1905, s 149, F.A.G.



Även olika italienska ”bestraffninsgexpeditioner” som den ortodoxa kristna delen av befolkningen får stöd från missionärerna. Här betraktar man kolonialmakten som en slags ”moralisk garant” som griper in och bestraffar olika försändelser hos infödingarna. Här framställs den traditionella kulturen som ond och brutal medan den europeiska kolonialmakten ses som god och civiliserad. Läkarmissionär Karl Winqvist, Missionstidningen 1906, s 107, F.A.G. Stiftelsens goda förhållande till de italienska myndigheterna går även i dagen när missionär Roland Sundström besöker den italienske kommissarien i Kheren med angående av en byhövdings obstinata handlande. Sundström hade nämligen blivit avvisad och bortkörd från en by i kunamaområdet och sonderade nu om inte kommissarien kunde agera på ett sådant sätt så att den akutella byhövdingen skulle bli vänligare till sinnes och ge tillstånd till stiftelsen att upprätta en missionsstation i byn. Kommissarien, vilken f ö beteckandes som en ”vän” till missionen, lovade att han personligen skulle tala förnuft med hövdingen i den aktuella byn. Beträffande byhövdingen skriver Sundström vidare att kommissarien, ..hade åtskilligt otalt med honom, bl a visade han avoghet att betala skatt. Däravf hade kommissarien i sinnet att upprätta en italiensk station i byn, ty de woro däruppe ett hårdt, självständigt folk. Missionär Roland Sundström, Missionstidningen 1904, s 83, F.A.G. Att missionärernas välvilja mot italienarna var ömsesidig bekräftas av att Eritreas guvinör uttryckligen sade att han uppskattade stiftelsens arbete och att dennes gärning banade väg för civilisationens landvinningar. Missionär K G Roden, Missionstidningen 1906, s 43, F.A.G.



Bland missionärerna finner man även ett subtil men ändock otvivelaktig glorifierande attityd till ”europeisk civilisation”, d v s dess materiella rikedom, dess överlägsna teknik, ekonomi, e t c. Denna hållning gör även att man indirekt undervärderar och i vissa fall negligerar och förkastar de traditionella samhällsformerna. Den accelererande tekniska utveckling som skådats i Västeuropa kopplas på ett obskyrt sätt till den kristna Guden och betraktas som ett kvitto över att västvärlden åtnjuter en särskild gudomlig välsignelse. Missionär Johan Magnus Nilsson skriver;



Man säger att när de stora elektriska tornen (troligen syftas det på ”telegraftorn” förf. anm.) blir uppställda här och hwar i wärlden, den elektriska gnistan skall föra budskapen utan tråd genom Wärlden. I Guds rike har den konsten warit känd sendan länge. Från tornen i Stockholm och Kulluko (en missionsstation i Kunamaområdet förf. anm.) war lifsströmmen liflig under jubilemumssångerna och den har icke upphört än. Missionens filantropiska ledstjärna anses vidare, nog bero på att wi hafwa ett krafttorn äfwen i himmeln och att detta är i ständig werksamhet med att utsända evangelium. Missionär Johan Magnus Nilsson, Missionstidningen 1906, s 146, F.A.G.



Även Therese Palmqvist sätter samman samhällets utvecklingsgrad med dess trosåskådning, där ett primitivt samhälle präglat av nöd associeras med en ”outvecklad gudstro”. Här ser hon ett intimt samband mellan lutherdomen, samt samhällets kulturella och moralisk utveckling. Religionen anses vara en förutsättning för en god samhällsmoral, förfinade seder och traditioner. I fallet Abessinien skriver Palmqvist följande; Man kanske kan tro att nöden är ej så stor i ett kristen land som Abessinien om man jämför med ett hedniskt land. Detta är i viss mån sant. Men eftersom kristendomen stelnat här under århundradenas lopp till en yttre form, har den blott i ringa mån kunnat genomtränga och förädla folket med dess tankesätt, seder och bruk. Therese Palmqvist, Missionstidningen 1906, s 12, F.A.G. Infödingarnas jordbruksmetoder imponerade inte heller direkt på missionärerna. Bl a ansåg man att den omfattande hungersnöden 1902-1903 direkt anstod på ett misskött och irrationellt jordbruk. Muslimernas jordbruk betraktades nämligen så till den milda grad rudimentärt och ineffektivt, både vad gäller brukningsmetoder och jordbruksredskap, att dess avkastning blir direkt lidande, vilket i sin tur gav upphov till svält. Missionär Roland Sundström, Missionstidningen 1906, s 156, F.A.G. Ida Härndahl menade t o m att allehanda olyckor som drabbade den muslimska befolkningen, så som missväxt, gränhoppssvärmar, sjukdomar e t c, skulle effektivt bekämpas om infödingarna bekände sig till den kristna Guden. Ida Härndahl, Missionstidningen 1905, s 133, F.A.G. Här är det dock lite oklart om Härndahl menar att den kristne guden bestraffar de otrogna eller om hon syftar på att i och med att muslimerna bekänner sig till en icke-existerande Gud, alternativt en ond gudomlighet (muslimerna kallas ju i vissa sammanhang ”satans anhängare”), ej åtnjuter något gudomligt skydd för dylika olyckor. Angående grasserande sjukdomar menar K G Roden att den omfattande boskapspesten, vilken var upphov till mycken nöd bland muslimerna, frapperande nog ej medförde att de otrogna tog och erkände Guds tuktande hand och lät sig omvändas till Jesus Kristus. Missionär K G Roden, Missionstidningen 1905, s 60, F.A.G. Här tycks Roden försiktigt insinuera att sjukdomar och olyckor var ett resultat av att muslimerna blev bestraffande av den ”tuktande” kristna Guden. Varför muslimerna skulle ”förtjäna” ett sådant straff förtäljer emellertid icke Roden, kanske räckte det med att de helt enkelt var, - just muslimer! Även diverse åkommor och härjande sjukdomar bland muslimer och ortodoxa kristna anses härstamma från infödingarnas låga och primitiva kulturella utvecklingsnivå. Olika typer av brännskador tycks vara ett vanligt förekommande problem bland befolkningen. Genom att jämställa animisternas utvecklingsnivå med den nivå de svenskarnas förfäder stod på, är det uppenbart att Karl Wingvist vill framställa den eritrianska kulturen som både eländig och ofullbordad, han skriver;



Abesinaren bor såsom wåra förfäder under ”sotig ås”. Eld göras midt på golfwet och då kwällarna äro kalla, sätter man sig så nära elden som möjligt. Det händer då icke sällan att någon af de små faller i elden. En och annan af de gamla, som ligga, och somna wid elden och bli brända. Deras kläder fatta eld. Läkarmissionär Karl Winqvist, Missionstidningen 1905, s 101, F.A.G.



Vidare fortsätter Winqvist att förtälja att den höga frekvensen av binnikemask bland muslimerna och de ortodoxa kristna, främst beror på att de konsumerar ett ofullständigt stekt eller kokt kött. Detta samband mellan magplågor och mattillagning har ej gått upp för folket som istället har mycket underliga föreställningar om vad magplågorna kommer ifrån. Många tro att de ha ormar och ödlor i magen. Emedan de känna ”huru odjuren fara omkring därinne”, äro de alldeles säkra på sig i den saken. Ibid, s 101f. Då det gäller infödingarnas bristfälliga bostäder, vilka anses släppa in en ansenlig mängd regnvatten, ses dessa ge upphov till reumatiska besvär bland befolkningen samt svårartade fall av feber. Ibid, s 101.



2.2.3 Tolkning och sammanfattning av empirin



Religiös liberalism och idealism

Missionärerna uppvisar tydliga idealistiska tankegångar då de beskriver eritrianerna som individer och dess kultur. Detta liberala synsätt beskriver eritrianernas religion och kultur utifrån ett negativt perspektiv, där religionen anses vara roten till afrikanernas låga och torftiga, andliga och materiella nivå. Indirekt påstår missionärerna att animism, otrodox kristendom och islam är oförmögna att skapa ett gott samhälle med goda och ansvarsfulla människor. För att komma till rätta med dessa problem finns det endast en väg att gå, nämligen en individuell frälsning av den enskilde infödingen. Denna åsikt är synnerligen idealistisk och liberal till sin natur då den i princip utesluter andra tänkbara orsaker bakom infödingarnas påstådda andliga och materiella missär än just religiösa faktorer. Därmed blir även missionärernas beskrivning av infödingarnas religion och kultur mycket schablonartad och naiv. Omvänder sig den enskilde infödingen kommer alla problem att lösas, en åsikt som i ett drag utesluter betydelsen av de kollektiva och materiella strukturer som infödingen verkar i.



Patrialkalism

Det patrialkala inslaget i missionärernas beskrivningar av relationerna mellan afrikanerna och missionärerna är tämligen påtagligt. Framför allt animisterna beskrivs som lite bortkomna och enfaldiga barn vilka behöver kontrolleras och uppfostras av en myndig och handlingskraftig mission, vilken s a s vet eritrianernas bästa. Detta synsätt legitimerar p å s hela missionen, då eritrianerna beskrivs som oförmögna att själva och av egen kraft organisera sitt samhälle på sådant sätt att det sker en ”andlig och lekamlig lyftning” av den samme. Denna patrialkala ståndpunkt medför även en tydlig hierarki mellan infödingarna och missionärerna, där de först nämnda måste underkasta sig missionärernas myndiga fadersroll. I detta fall beskrivs infödingarna ofta i termer av arma och oförståndiga barn som måste uppfostras av missionen.



En viss rasåtskillnad men ingen tydlig rasism

Den patrialkala synsättet kan i sig själv uppfattas om rasism. Dock är missionärernas inställning till afrikanerna inte rasistisk i egentligt betydelse i o m att de förknippar infödingarnas synd, ondska, dumhet, råhet, e t c med dess religion. Det ges således ej någon slags biologisk förklaring bakom eritrianernas påstådda synd och ondska utan synden och ondskan hänvisas istället i infödingarnas religion. Det är religionen i sig själv som är upphovet till eritrianernas lättja, brutalitet, vidskeplighet och materialism. Emellertid medför detta synsätt ej att omvända eritrianer tillfullo benämns som likvärdiga medlemmar i kyrkan. Missionärerna tycks känna ett behov att i vissa sammanhang göra en viss distinktion mellan infödda medarbetare och deras svenska dito. Ex benämns infödda medarbetare som tjänare, ett föga ärorikt epitet vilket aldrig kopplas samman med svenska medarbetare inom missionen.



Socialdarwinistiska och imperialistiska attityder

Analysen har blottat att det förekom ett stort antal uttalanden som kan styrka att missionärerna betraktade det eritrianska samhället med socialdarwinistska ögon. Missionsfältet sågs som en oförsonlig kamp mellan de trogna och de otrogna, där endast en fullständig seger, framförallt gentemot islam, endast var gott nog. Missionärerna hade en fundamentalistisk hållning så till vida att man inte på några sätt kunde tillåta och acceptera att andra religioner verkade i landet. De falska lärornas hot var så överhängande att de måste utrotas fullständigt och någon samexistens var det ej talan om. Denna aggressiva attityd gentemot andra religioner var även kopplat till en evolutionär syn på samhällenas utveckling, där det traditionella eritrianska samhället vare sig det rörde sig om animister, muslimer eller ortodoxa kristna kommuniteter, ansågs representera en lägre social, kulturell och andlig utvecklingsnivå. Detta synsätt legitimerade även att missionärerna, för ”infödingarnas eget bästa”, måste krossa den traditionella kulturen och ersätta den med en kristen västerländsk dito. Socialdarwinsmens praktiska tillämpning utmynnade för EFS missionärers fall i en imperialism. Denna imperialism var icke endast en slags kulturimperialism, vilken hävdade att kristna trosuppfattningar och traditioner, västerländsk teknik, materiell rikedom, socialt liv e t c, var överlägset traditionellt socialt och kulturellt liv, utan missionärernas imperialistiska uppfattningar försvarade även att europeiska stater (i detta fall Italien) skaffade sig en territoriell militär och politisk överhöghet över de lägre ”stående kulturerna”. I linje med detta synsätt försvarades olika militära bestraffningsexpeditioner gentemot de krafter i det traditionella samhället som ifrågasatte Italiens självtagna rättighet att utöva en militär och administrativ kontroll över landet.




3. Avslutning



3.1 Slutsatser



Då vi jämför de två olika missionsorganisationerna kan vi konstatera att dess missionärer hade mycket likartade uppfattningar beträffande afrikanerna och deras kultur. Den idealistiska hållningen är i detta avseende påtaglig. Orsaken bakom animisternas, muslimernas och de ortodoxa kristnas torftiga materiella och andliga tillvaro var dess religion. Afrikanernas religion ansågs locka fram afrikanernas mörkaste sidor, den var orsaken till dess naivitet, lättja, ondska, synd, brutalitet e t c. Afrikanernas traditionella religion kontrasterar här skarpt mot den lutherska läran. Lutherska kristna framställs som upplysta, givmilda, goda och rationella människor präglade av kärlek till deras nästa och om bara afrikanerna ville omvändas till missionärernas religion menade man att det skulle ske en allmän lyftning av infödingarnas andliga och materiella nivå. Missionärernas liberala hållning måste betecknas som både stereotyp och chauvinistisk i den mening att de indirekt utesluter de världsliga sociala, politiska, ekonomiska strukturer som omger afrikanerna. I detta idealistiska perspektiv blir därmed en individuell frälsning av afrikanerna det primära. Här tycks man endast indirekt ägna någon uppmärksamhet åt de kollektiva gemenskapsformers betydelse för utformandet av afrikanernas kulturella och religiösa system. Jämsides med det liberala perspektivet verkar även en framträdande patrialkalism. Både missionsförbundets och EFS;s missionärer intar en slags myndig fadersroll gentemot infödingarna, vilka framställs som lite tröga, vilseledda och svagsinta och därmed oförmögna att själva ta sig ur sitt ömkliga tillstånd. I detta sammanhang beskrivs infödingarna ofta som naiva barn vilka behöver en handfast uppfostran av de svenska missionärerna. Ett sätt att legitimera denna fadersroll är då missionärerna tar upp exempel på när infödingarna själva ”erkänner” sin underlägsenhet och ber om missionens barmhärtiga nåd att förbarma sig över deras arma själar. Här tycks afrikanerna själva acceptera sitt, inte bara beroende, utan även underdånighet mot missionen. Den patrialkalistiska attityden är främst synligt i förhållande till animisterna. Missionens patrialkala förhållningssätt gentemot muslimerna och de ortodoxa kristna är alltså ej lika framträdande.



Trots att missionärerna intog en patrialkal inställning mot afrikanerna innebär inte detta att de kan beskyllas för att vara rasister. Förvisso fällde missionärerna en rad nedvärderande kommentarer beträffande infödingarnas kollektiva mentala beskaffenhet men även om man framställer deras ”mentala handikapp” (s å s lättja, ondska, synd, enfaldighet e t c) som ett faktum, så menar man icke att de för alltid är dömda till denna tillvaro. Det finns alltså en väg ut ur denna moraliska och materiella dekadans, denna väg är fräsningen, d v s en omvädning till lutherdomen. Afrikanernas torftiga andliga och materiella tillvaro hänvisas m a o ej till genetiska faktorer. Därmed kan ej missionärerna anklagas för att anamma rasbiologiska förklaringar till infödingarnas påstådda omoral och låga materiella standard. Även om EFS;s och Missionsförbundets missionärer i en strikt bemärkelse ej hade rasistiska åsikter innebar detta emellertid inte att de förespråkade en fullständig integrering av afrikanerna i deras respektive församlingar. När allt kommer omkring gjorde man en, kanske omedveten, distinktion mellan svarta och vita församlingsmedlemmar. Beträffande missionsförbundet betecknade man alltid inhemska medhjälpare för svarta medan i EFS fall benämnde vissa inhemska kristna så som tjänare till missionen. När det gäller det senare exemplet har vi ej hittat några exempel på att svenskar skulle ha benämnts med en det underdåniga epitetet ”tjänare”. I något enstaka fall (som dock ej ska ses som representativt för hela missionskåren) sammankopplar man även inhemska kristna med vissa nedvärderande attribut.



Slutligen kan man spåra mer eller mindre framträdande socialdarwinistiska åsikter bland missionärerna. Särskilt märkbart är detta i EFS hållning mot islam. Missionsfältet beskrivs som en obeveklig kamp mot islams utbredning. Här målade missionärerna upp en hotande bild över verkligheten, där det gällde att ”mota Olle i grind”, d v s mobilisera alla tänkbara krafter för att stoppa islams stora landvinningar. I detta sammanhang beskrivs missionen som ett slags slagfält, där endast ett totalt utplånande av islam accepteras. Att religionerna skulle kunna verka i någon form av samexistens är nästan en absurd tanke, en fullständig seger eller ett totalt nederlag är endast de alternativ som existerar. Hos Missionsförbundet finner vi ej denna extremt aggressiva hållning emot animisterna. Vissa socialdarwinistiska drag går dock igen även hos missionsförbundets missionärer. Både EFS och Missionsförbundet har en tydlig utvecklingstanke i deras tolkningsmodell. Här betecknar man i princip allt som associeras med det traditionella afrikanska samhället som primitivt, lågt stående och därför också mindervärdigt i förhållande till en europeiska kristna kulturen, vilken betecknas som förfinad och välutvecklad. Det evolutionära perspektivet blir således framträdande, där man anser att de värden s k ”primitiva samhällen” är underlägsna de värden ett ”civiliserat samhälle” representerar. Med detta synsätt legitimerar även missionärernas Europas självtagna rätt att lyfta de traditionella rudimentära afrikanska samhällena till en ”högre nivå”. Det socialdarwinistiska tänkandet avspeglas även i en aktiv kulturimperialism. Det är frapperande hur missionärerna från de båda missionsorganisationerna urskillningslöst favoriserade de västerländska idealen. Traditionellt afrikanskt samhällsliv, ex traditioner, socialt liv, ägandeformer, arbetsdelning e t c negligerades skoningslöst av missionärerna. Det kulturimperialistiska attityden blir speciellt uppenbar i de fall då missionärerna överhuvudtaget inte ens tycks intressera sig för att förstå varför infödingarna handlar som de gör. Inte heller har man något intresse över att förstå de traditionella institutionernas funktion. En viktig skillnad mellan missionsorganisationerna är att EFS missionärer intog ställning för det imperialistiska systemet, medan Missionsförbundets missionärer intog en mer kritisk hållning gentemot kolonialmakten. Studien har påvisat en rad exempel där EFS försvarat imperialismen, vilken man menar var en förutsättning för att kuva de upproriska muslimerna och andra uppstudsiga afrikanska hövdingar. Den italienska kolonialmakten framställs som en garant för att fred och säkerhet skulle råda i regionen och i detta perspektiv ansåg EFS,s missionärer även det fullt legitimt att Italien brukade våld för att upprätthålla sin politiska makt över Eritrea.



Vår analys ger även vid handen att missionärerna ej gjorde någon distinktion mellan sakrala och profana aspekter kring sitt missionsarbete. Den konkreta politiska, materiella och tekniska verkligheten fick alltid en religiös dimension. Religionen ansågs som en grundförutsättning för att en god samhällsutveckling skulle åstadkommas. Stod folket på en ”låg religiös nivå” medförde även detta att infödingens samhälle stod på en låg materiell och teknisk utvecklingsnivå. I vissa fall tog detta tänkande sina mest osmakliga och extrema uttryck, ex gjorde en missionär i EFS en tydlig koppling mellan en gudomlig makt och den glansfulla europeiska civilisationen, där den senare s a s var en bekräftelse på att den civiliserade västerländska kulturen dyrkade den sanna och rätta gudomligheten.



Av de slutsatser vi gjort ovan kan vi konstatera att de svenska missionärerna var med i spridandet av fördomar om afrikaner, vilket gör att de även har en del i upptrappningen av rasbiologiska och speciellt kulturimperialistiska fördomar som under denna tid var i svang i Europa. Missionärernas brev var i många fall den enda kontakten svenskarna fick med afrikaner och den afrikanska kulturen. Ingen TV fanns. Inte heller fanns det gott om andra alternativa källor till missionärernas rapporteringar om Afrika och afrikaner. Alltså hade missionärerna en monopolställning på att sprida kunskap om afrikanerna. Den bild som missionärerna förmedlade av afrikanerna var en bild bestående av många negativa projektioner, och det var framförallt skillnaderna till Europa som lyftes fram och kritiserades, om inte rent av förlöjligades. Däremot anser vi inte att missionärerna var en del av grundorsaken till den ideologiska utvecklingen som bl a ägde rum i Sverige under de följande årtiondena. Studien tyder på att missionärerna ej var medvetna att de i vissa fall intog ett sorts rasistiskt perspektiv i bedömandet av afrikanerna. Den latenta rasismen lyser igenom i missionärernas berättelser och visar vilken makt de begynnande influenserna manifesterade i de missionerande människornas tankevärld trots att man ur teologisk perspektiv tog avstånd av allt som kan kallas rasism och rasbiologi. I detta ljus kan nog även den kulturimperialistiska och i viss mån den imperialistiska hållningen, som var klart tydligare, bör förstås som en produkt av samhällsklimatet i Europa.



3.2 Diskussion



En förklaring till att EFS;s missionärer generellt sätt intog en mer aggressiv och fördömande hållning mot muslimerna än vad missionsförbundet missionärer gjorde mot de kongolesiska animisternabör nog förklaras av psykologiska faktorer. Den skarpa fördömande attityden till islam och i vissa fall till den koptiska kyrkan bottnar nog i att dessa upplevdes som ett större potentiellt hot än vad animisterna gjorde. Islam var ju en missionerande religion. Man stred alltså delvis om att frälsa samma själar, vilket gjorde att det uppkom en naturlig rivalitet mellan religionerna, vidare gjorde islams eventuella utbredning att man målade upp en mörk och hotande bild över de otrognas segertåg. I förhållande till animisterna hade även muslimerna en starkare politisk ställning, vilket i sig själv kan ha medfört att missionärerna uppfattade dessa som ett större hot än animisterna. Att EFS; misssionärer betraktade muslimerna som fanatiska och kritiserade dessa för en mängd olika försyndelser, som de protestantiska missionärerna själva gjorde sig skyldiga till, ger upphov till en intressant tolkning ur jungiansk perspektiv. Muslimerna var till viss del rätt lika de protestantiska missionärerna. Båda bedrev mission och bekände sig i mångt och mycket till liknade religiösa tankar och värderingar. Dessutom var båda representanter för mäktiga civilisationer och missionerade bland ett folk med en fundamentalt annorlunda kultur och världsbild. Detta kan medföra att missionärerna egentligen identifierar sig själva med muslimerna, men eftersom dessa är rivler sinsemellan riktas identifikationen främst på de mörka sidorna, vilket gör att de protestantiska missionärerna projicerade sina skuggor på muslimerna. Man kan även spekulera om inte de egna dåliga sidorna lades på muslimerna för att själva inte behöva ta itu med dem. Detta är hypoteser skulle kunna vara fruktbara utgångspunkter för vidare forskning i ämnet.



Att missionerna hade en fördömande inställning emot infödingarnas kultur förklaras nog till stor del på missionärernas totala ointresse för att sätta sig in i den befintliga afrikanska kulturen. Hade man åtminstone haft ambitioner att försöka förstå inhemska traditioner och samhällsliv, torde man haft en mer ödmjuk inställning till densamme. Då hade missionärerna kanske även fått en större insikt i de olika traditionernas funktion i lokalsamhället, vilket förmodligen hade medfört att man hade haft en tolerantare uppfattning till afrikanernas seder och traditioner. Man ska ju som bekant vara försiktig med att kritisera det man ej förstår och denna studie visar att missionärerna i många fall ej hade någon djupare insikt i afrikanernas religiösa och sociala liv. Detta avståndstagande kan även spåras tillbaka till den kristna dualismen, där man gärna ställer gott mot ont. Missionärernas givna verktyg för att legitimera sitt handlande blev då förstås att negligera den rådande kulturen. Man såg sig själv som det goda idealet varför de andras roll blev den motsatta. Kritiken mot afrikanerna var emellertid många gånger direkt självmotsägande. Det är en paradox att man å en sidan menade att dessa var egotrippade individer vilka var fixerade vid materiella ting medan man å andra sidan beklagade deras låga materiella standard samt kritiserade deras ovilja till att underkasta sig ett hårt arbete. Om den afrikanska kulturen värderade de materiella aspekterna så högt torde man även ha bemödat sig mer för att skaffa sig en högre materiell nivå. Ofta kritiserade man även afrikanerna för sådana egenskaper som likväl hör samman med den europeiska kulturen. Kritiken att afrikanerna skulle vara lata som arbetare förankras ju naturligtvis i den protestantiska arbetsetiken som har växt fram bland det kapitalistiska produktionssättet. Ur detta perspektiv faller det som så att det kapitalistiska samhället i samspel med den kristna dualismen hade format missionärernas tankar på ett sätt som gjorde det omöjligt att acceptera den afrikanska synen på arbete eller kulturen överhuvudtaget. Inte heller kunde missionärerna acceptera den animistiska världsuppfattningen då denna var helt oförenlig med den linjära tids- och rumsuppfattningen som krävs för det kapitalistiska produktionssättet.



Beträffande missionärernas latenta tendenser till rassegregation, (samtidigt som de inte gav någrat antydningar på en teoretiskt förankrad rasism) kan detta förstås som en motsättning mellan det kristna jämlikhetsidealet och de rasistiska tankegångarna som började svepa över Europa vid denna tid. Det kan även förefalla ganska naturligt att missionärena lätt kopplade ihop det han såg. Afrikanerna såg ju annorlunda ut samtidigt som de betedde sig på ett sätt som inte kunde riktigt förstås av missionärerna. Den omedvetna men underliggande associationen som gjordes mellan svart och främmande har nog sin plats i förklaringsmodellen. Även missionärernas benägenhet att ”pracka på” infödingarna ett dåligt samvete p g a dess påstådda synd, kan tolkas i ett patrialkalt perspektiv. Genom att påtala infödingarnas synd, måste dessa underkasta sig missionens helgande medel, missionens nåd befästs därmed missionärernas kontroll och överhöghet gentemot afrikanerna. Syndbegreppet blir således ett redskap för missionärerna att bryta ned afrikanernas motstånd mot missionen genom att få dem att ta avstånd från sin tidigare livsföring.



3.3 Sammanfattning



I detta arbete syftar vi att beskriva hur svenska missionärer bemötte afrikanerna och dess kultur i början på 1900-talet. Vår övergripande ambition är att identifiera vilka etiska och ideologiska strukturer som låg till grund för missionärernas bedömning av afrikanerna och deras samhällen. Studien är komparativ på så sätt att vi syftar att jämföra missionärer från två olika missionsfält och missionsorganisationer syn kring dessa frågor. Detta upplägg möjliggör sedan en jämförelse mellan organisationerna, där vi kan identifiera både likheter och skillnader kring dessa frågor. Slutligen kommer vi även att ta oss friheten att ge några mer personliga och hypotetiska förklaringar till missionärernas enhetliga alt. disparata åsikter kring dessa aspekter. Våran huvudfrågeställningen är om man kan se likheter och skillnader mellan tidiga 1900-tals missionärer i deras inställning till afrikaner från olika kulturella och religiösa traditioner? Centralt är om vi kan spåra om och i så fall hur samtidens ideologiska idéer användes av missionärerna i deras försök att begripliggöra kulturmötet mellan afrikaner och européer. För att angripa följande problemområde har vi valt att använda en hermaneuetisk metod med inslag av fenomenografi. Konkret innebär det att vi har gått igenom missionärsbrev som presenteras i 1911 årsupplaga av tidningen ”Missionsförbundet” och 1904-1906 årsupplagor av EFS; tidningsorgan ”Missionstidningen”. Vår studie visar att missionärerna från de skilda missionsorganisationerna i stort hade samstämmiga värderingar till afrikanerna. I huvudsak kan vi se att missionärerna använde fyra olika typer av ideologier för att dels förklara behovet av mission bland afrikanerna samt dels att förklara afrikanernas mentalitet och samhällssystem. Missionärernas värderingssystem bestod av en sammanblandning av patrialkala, liberala (idealistiska), socialdarwinistiska, kulturimperialistiska, samt i EFS fall imperialistiska idéströmningar. Studien har emellertid ej påvisat att missionärerna skulle inta en tydlig rasistisk hållning gentemot afrikanerna, dock tycks missionärerna ha ett behov att distansera sig från afrikanerna och på så sätt bygga upp vissa rasbarriärer mellan folkgrupperna. Dock menade man ej att afrikanerna var mindre värda för att de skulle representera en lägre ras, utan de nedvärderande kommentarerna till afrikanerna och deras samhällen hänvisas istället till deras religion, det var nämligen den som var upphovet till afrikanernas låga utvecklingsnivå.
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