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Abstract: 

From the middle of the 19th century onwards the number of protestant missionaries in China 

increased tremendously. The evangelical revival movement played an important role in this 

development with pioneers like J. Hudson Taylor and his China Inland Mission (CIM) on the 

frontlines. The Swedish Holiness Union (SHU) decided to join CIM in the northern parts of 

China were the union established its missionary field in 1890. This essay aims to explore 

changes in how other religious practices, groups and subjects are constructed within SHU 

missionary letters from China published 1891-1950. The source material consists of 

missionary letters published in the Unions own periodical Trons Segrar 1891, 1928 and 1950. 

By basing the analysis on Laclau’s and Mouffe’s discourse theory the study will explore how 

different discursive formations change, affirm or undermine each other and how different 

religious practices, groups and subjects are constructed and characterized within a discursive 

framework.   

Keywords: China, mission, protestant revivalism, J. Hudson Taylor, China Inland Mission, 

Swedish Holiness Union, religious practices, religious groups, religious subjects, 1891-1950, 

Trons Segrar, discourse theory.  
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1. Inledning 
1890 fattades beslutet att Emanuel Olsson och Natanael Carleson skulle skickas ut som 

Helgelseförbundets första missionärer i Kina.
1
 Detta var en betydelsefull milstolpe, inte bara 

för förbundet som sådant utan för missionärerna i deras arbete för fler människors frälsning. 

Att vara med och bidra till frälsningen av Kinas miljoner och åter miljoner människor var en i 

högsta grad mäktig och ärofylld uppgift. Uppdraget kom dock att få ett abrupt slut för en av 

missionärerna, Emanuel Olsson, som år 1894 dog ute på fältet. Innan dess hade han enligt 

Helgelseförbundets egna utsagor ”levat ett synnerligen självförsakande och outtröttligen 

verksamt liv.”
2
 Minnet av detta liv går inte bara att spåra i utsagor som de nyss nämnda utan 

även i de brev och underrättelser som Olsson skrev och som publicerades i förbundets 

tidsskrift Trons Segrar. Dessa brev är del i en större samling missionsskildringar från Kina 

vilka alla samlades i tidsskriften. Denna uppsats ämnar djupdyka i dessa brev, inte för att 

utforska livsöden såsom Emanuels utan för att se hur missionärerna tänkte och resonerade 

kring de saker de såg och hörde ute på missionsfältet. Kina och den kinesiska befolkningen är 

således skådeplatsen både för missionärernas brev och för denna undersökning. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Genom att studera missionsberättelser publicerade i Helgelseförbundets tidsskrift ges en 

större inblick i hur missionärerna uppfattade de människor och seder de mötte ute på fältet. 

Detta går följaktligen att använda för att få en större förståelse kring uppstatsens övergripande 

syfte vilket är att studera förändringar i synen på andra religiösa praktiker, grupper och 

subjekt inom Helgelseförbundets missionsbrev från Kina 1891-1950. Genom att studera 

förändringar över tid går det att se hur relationen mellan olika religiösa grupper och subjekt 

formuleras vid olika tidpunkter. Det går dessutom att komma åt hur förändringar i synen på 

andra religiösa praktiker samverkar med hur olika religiösa grupperingar och subjekt 

formuleras över tid. Detta kan bidra till en större diskussion kring missionärens plats i synen 

på kinesiska och icke-europeiska folk från slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet. Hur 

förhöll sig missionären till rådande samhälleliga attityder, bekräftade hen dem, gick hen emot 

dem, eller befann sig hen någonstans mitt emellan dem? Studien är därför ett bidrag till 

                                                           
1
 Författare okänd 1937. En återblick på de gångna femtio åren: II. Helgelseförbundets hednamission, 

Helgelseförbundet 1887-1937, Hardemo: Helgelseförbundets förlag, 145-175, s. 146, 148. 
2
 Ibid, s. 151. 
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forskning kring missionärers roll i Sveriges och Europas relation till Kina och andra icke-

europeiska folk. 

 Undersökningen ämnar komma åt förändringar i synen på andra religiösa 

praktiker, grupper och subjekt genom att studera förändringar i de diskursiva formationerna 

över tid. De frågeställningar som presenteras har ett tydligt diskursteoretiskt perspektiv vilket 

förklaras vidare längre fram i uppsatsen. Frågeställningarna är formulerade som följer där den 

första frågan utgör huvudproblemformuleringen: 

Huvudfråga: 

. Hur har diskurserna kring andra religiösa praktiker, grupper och subjekt förändrats i 

Helgelseförbundets missionsbrev från Kina 1891-1950? 

1) Vilka diskursiva formationer går att identifiera i missionsberättelserna och hur förhåller sig 

dessa till varandra vid olika historiska tidpunkter? 

2) Vilka religiösa praktiker konstitueras inom de diskursiva formationerna och vilka 

karaktärsdrag tillskrivs dessa vid olika historiska tidpunkter? 

3) Vilka religiösa grupper och subjekt konstitueras inom de diskursiva formationerna och 

vilka karaktärsdrag tillskrivs dessa vid olika historiska tidpunkter? 

Uppsatsens fokus ligger således dels på de diskurser som konstrueras i materialet och dels på 

hur religiösa praktiker, grupper och subjekt konstrueras över tid och i relation till olika 

egenskaper. På så vis går det att komma åt dels förändringar i vilka gränser som dras på 

subjekts- och gruppnivå men också hur betydelse befästs eller förskjuts inom dessa grupp- 

och subjektsbildningar. En tydligare förklaring på vad som menas med dessa begrepp kommer 

vidare att ges i teori- och metodavsnittet. Först ämnas dock ge en beskrivning över det 

material som uppsatsen utgår ifrån. 

 

1.2 Trons Segrar och missionsberättelser som källmaterial 
Tidsskriften Trons Segrar gavs ut av Helgelseförbundet mellan åren 1890-1993. Målet med 

tidsskriften var att fungera som en helgelsetidning riktad till Helgelseförbundets medlemmar 

vilken skulle ”uppväcka de troendes rena sinne” och illustera hur ”de på Jesus troende kunna 

intaga en segrande ställning gentemot djävul, värld och allt, som kan vilja lägga sig hindrande 

i vår väg.”
3
 Tidsskriften hade alltså en konfessionell inriktning där kristendomen sågs som 

den segrande makten i världen. Innehållsmässigt hade tidsskriften en ämnesbredd där sånger, 

bibelord och trosuppbyggande berättelser blandades med kontinuerliga rapporter från 
                                                           
3
 Sonesson, J. 1937. Trons Segrar, Helgelseförbundet 1887-1937, Hardemo: Helgelseförbundets Förlag, 119-123, 

s. 122.  
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missionen hemmavid och i utlandet. Det är just dessa rapporter om missionen i utlandet som 

den här undersökningen riktar in sig på.  

 Studien använder sig av brev publicerade i ovan nämnda tidsskrift vilka är 

skrivna av Helgelseförbundets missionärer i Kina. Dessa har identifierats utifrån brevens 

ämneskategorisering och titel, exempelvis har alla de brev som listats under kategorin för 

missionen i Kina i tidsskriftens innehållsförteckning 1928 undersökts och analyserats. Detta 

med undantag för de skildringar som är översättningar av vad missionärer och kristna från 

andra samfund skrivit. Denna typ av avgränsning innebär oundvikligen att annat material som 

finns i tidsskriften vilket kan vara relevant för studien utesluts. På grund av den stora 

mängden källmaterial var det dock nödvändigt att begränsa studien på detta sätt eftersom det 

annars inte skulle varit möjligt att gå igenom och analysera allt material inom 

uppsatsensprocessens tidsspann. Ur 1891 års årgång har då valts ut elva brev vilka analyserats 

djupare. Från 1928 års tidsskrift är motsvarande siffra 21 brev och för år 1950 har 23 brev 

valts ut och analyserats. Det finns alltså en större mängd källmaterial under de senare 

årgångarna, något som är begripligt utifrån det större antal tidsskriftsnummer som utkom vid 

denna tid och utifrån det faktum att missionsverksamheten var betydligt större vid denna tid 

än vid pionjärsåren runt 1891. För att illustera detta kan en jämföra 1891 års tidsskrift vilken 

utgavs i tolv nummer med 1950 års tidsskrift vilken innefattade 36 nummer. Dock 

förekommer breven med så pass stor regelbundenhet även år 1891 att det ger en relativt 

heltäckande bild över året som helhet.  

Att använda brev publicerade i tidsskrifter som källmaterial har både för och 

nackdelar. Eftersom missionärerna med största sannolikhet var medvetna om att breven skulle 

läsas av förbundets läsare hemmavid kan de ha haft ett intresse av att ge en så positiv bild som 

möjligt av missionen. Med tanke på att missionärerna inte var avlönade
4
 och därför var 

beroende av läsarnas ekonomiska stöd var det extra viktigt att de visade hur missionen gjorde 

framsteg i Kina. Därför var det av betydelse att lyfta fram de exempel på kristen omvändelse 

och tro som en mött ute i fältet. Missionsberättelserna fick därmed en dubbel funktion, dels 

som informationsspridare och dels för att uppmuntra läsarna att stödja missionen på olika sätt. 

Att materialet kan ha haft vissa tendenser att skönmåla missionsverksamheten är dock inte ett 

egentligt problem för denna uppsats eftersom syftet inte är att ge en sanningsenlig bild av livet 

som missionär i Kina. Snarare är strävan att visa hur missionärerna konstruerar de religiösa 

                                                           
4
 Fredberg; Gustav 1937. Femtio års evangelistverksamhet, Helgelseförbundet 1887-1937, Hardemo: 

Helgelseförbundets Förlag, 34-105, s. 36. 
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praktikerna, grupperna och subjekten i sina brev där tendensiösa och värdeladdade uttalanden 

är viktiga för att komma åt detta.  

 Anna Maria Claesson menar att det i tidigare forskning getts en ensidig bild av 

missionärernas berättelser där de viftats bort som naiva och oviktiga. Istället argumenteras för 

användandet av missionsberättelser utifrån utgångspunkten att missionärerna hade djup 

förståelse för kinesiska förhållanden och att deras berättelser fick stor spridning bland 

missionsvännerna hemmavid. Missionären vistades länge bland det kinesiska folket och 

visade dessutom i många fall en vilja att anpassa sig och söka förstå det samhälle hen befann 

sig i.
5
 Att använda sig av missionsberättelser är därför motiverat eftersom missionärerna 

befann sig i en tydligare insiderposition jämfört med förbundets medlemmar överlag. 

Missionsberättelserna kan därmed tänkas ge en komplex bild av det givna uppsatsämnet vilket 

vidare möjliggör för intressanta diskussioner. Med missionärernas insiderposition i åtanke är 

det också möjligt att berättelserna även hade en viss auktoritet och genomslagskraft i 

förbundet vilket gör dessa relevanta ur ett större perspektiv. Berättelserna kan givetvis bara 

vara representativa för de missionärer som skrivit dem, dock kan de ha satt vissa spår även i 

förbundets syn på andra religiösa praktiker, grupper och subjekt.  

1.3 Avgränsning 
Eftersom Helgelseförbundet hade missionsverksamhet även i andra länder, bland annat i 

Sydafrika, är det värt att inledningsvis kommentera valet av missionen i Kina som 

studieobjekt. Kenneth Nyberg nämner i sin avhandling hur Asien under en lång tid från 1500-

talet och framåt inte inkluderades i den allmänt negativa eurocentriska synen på andra 

kulturer. Kina, Indien och Japan sågs istället som ”kulturcivilisationer” vilka var jämförbara 

med de västerländska kulturerna. Särskilt Kina sågs som ett föregångsland med en 

högutvecklad kultur och en stark statsstat. Detta kom dock att förändras under 1800-talet då 

även Kina kom att beskrivas som efterblivet, hedniskt och ett typexempel på den 

”orientaliska” samhällstypen.
6
 Därför är det intressant att se hur denna förändring gestaltar sig 

i materialet och hur missionärerna förhåller sig till ett folk som historiskt sätt betraktats som 

kulturellt högtstående. Missionärernas bild av religiösa praktiker, grupper och subjekt sätts 

därmed in i ett komplext sammanhang av europeiska kinabilder där religiösa och kulturella 

aspekter samspelar med varandra.  

                                                           
5
 Claesson, Anna Maria 2001. Kinesernas vänner: En analys av missionens berättelse som ideologi och utopi. 

Jönköping: Jönköping läns museum, s. 21-23.  
6
 Nyberg, Kenneth 2001. Bilder av Mittens rike: Kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar 

1749-1912, Göteborg: Historiska Institutionen, Göteborgs Universitet, s. 8-9.  



5 
 

Undersökningen utgår ifrån tre olika tidpunkter, 1891, 1928 och 1950. År 1891 

har valts eftersom detta utgör starten för Helgelseförbundets mission i Kina. Visserligen 

sändes Natanael Carleson och Emanuel Olsson redan år 1890 till Kina men det var först året 

efter som underrättelser började komma in från Kinafältet. Det utgör därmed en naturlig start 

för undersökningen. Att 1950 fungerar som ett avslut för undersökningen beror på det faktum 

att missionen avbröts 1951 på grund av politiska skäl.
7
 1950 var då det sista år som missionen 

kunde fortsätta i någon mån innan missionärerna var tvungna att lämna landet. Vad gäller 

valet av år 1928 kräver detta en något längre förklaring. 1920-talet var nämligen en 

omvälvande tid för Helgelseförbundet. 1924 beslutades det om en stadgeändring som gjorde 

det möjligt för församlingar att ansluta sig till förbundet när det tidigare endast hade varit 

möjligt för enskilda personer att göra det. Runt samma tid ändrades även fokus på 

Helgelseförbundets årliga torpkonferenser från helgelse och mission till väckelse.
8
 1930 

utökades dessutom antalet medlemmar i Helgelseförbundets styrelse från max sju till max 20 

personer med syfte att åstadkomma en föryngringsprocess inom det beslutsfattande organet.
9
 

1928 är således en brytpunkt där alltmer fokus flyttas från den yttre missionen till ett tydligare 

församlingstänkande och en utveckling av förbundets organisation. 1928 fungerar då som en 

markör för en tid då missionen fortfarande var i fokus innan tyngdpunkten kom att förflyttas 

alltmer mot församlingarna och organisationen inom förbundet. Det är därför rimligt att 

undersöka missionen i Kina vid denna intensiva period, dels för att källmaterialet är mycket 

brett och dels för att intresset för missionen i Kina fortfarande var stort bland missionärer och 

Helgelseförbundare.  

Vad gäller valet av Helgelseförbundet som studieobjekt motiveras detta utifrån 

främst en faktor. Helgelseförbundet var redan från början fokuserat på mission och ville inte 

klassas som ett kyrkosamfund.
10

 Ett sådant starkt fokus på mission innebar att förbundet förde 

en relativt omfattande verksamhet ute på missionsfälten i Kina och Afrika. En studie av 

Helgelseförbundets mission uppbådar därför en stor mängd material från ett antal olika röster.  

 

                                                           
7
 Davidson, Birger 1990. Helgelseförbundet, Svenska Trossamfund: Historia, tro och bekännelse, organisation, 

gudstjänst- och fromhetsliv, 79-84, s. 81.  
8
 Kårbrant, Sven 1986. Hundra torpkonferenser: En jubileumsbok om Helgelseförbundets konferenser på Torp, s. 

42, 20, 22.  
9
 Författare okänd 1937. En återblick på de gångna femtio åren: I. Helgelseförbundets verksamhet i hemlandet, 

Helgelseförbundet 1887-1937, Hardemo: Helgelseförbundets förlags, 16-33, s. 27.  
10

 Författare okänd 1937, s. 30. 
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1.4 Begreppsdefinition  
Denna uppsats förståelse av konceptet religiös praktik utgår från Ninian Smarts 

dimensionsmodell om religion. Smart menar att det finns sju dimensioner av religion. 

Innefattad i dessa dimensioner är en rituell och praktisk aspekt av religion. Denna inkluderar 

dyrkan, predikan, böner och andra former av religiös praktik vilka ofta beskrivs i termer av 

ritualer. Den omsluter även andra beteendemönster såsom yoga eller meditation vilka syftar 

till att göra individen mer andligt eller moraliskt medveten.
11

 När uppsatsen berör frågor 

gällande synen på andra religiösa praktiker är det således beteenden och praktiker kopplade 

till ovanstående dimension vilka åsyftas.  

 Vad som menas med religiösa grupper och subjekt går att utläsa ur den sociala 

och institutionella dimensionen av religion. Smart hävdar att religiösa rörelser alltid 

organiserar sig runt en gemenskap, exempelvis en kyrklig sådan eller en muslimsk umma. 

Denna gemenskap kan definieras i termer av en etablerad officiell religion eller i termer av 

mindre denominationer och utbrytarsamfund.
12

 När uppsatsen således hänvisar till synen på 

andra religiösa grupper och subjekt menas de uttalanden vilka på något sätt tillskriver en 

grupp människor eller en enskild person en viss religiös tillhörighet eller en avsaknad av en 

viss religiös tillhörighet. När en person beskrivs som kristen tillskrivs den följaktligen 

tillhörighet i den kristna gemenskapen medan en person som beskrivs som hedning förstås 

som befinnande sig utanför denna gemenskap. Att uppsatsen utgår från denna och 

ovanstående dimensioner av religion innebär inte att andra dimensioner såsom den 

doktrinstyrda eller etiska saknar signifikans i det religiösa livet. Dessa kan i andra 

sammanhang vara mycket betydelsefulla men för att besvara uppsatsens frågor ter sig 

ovanstående två definitioner som särskilt relevanta. 

 Värt att kommentera är att det kan finnas särskilda faktorer vilka styr hur 

missionärerna sållar ut och ser på andra religioner. Eftersom de kan tänkas ha en 

protestantiskt-kristen, eurocentrisk utgångspunkt är det också troligt att de letar efter aspekter 

hos andra religioner vilka stämmer överrens med denna utgångspunkt. Detta kan ha påverkat 

vilka exempel missionärerna väljer att lyfta fram och hur de beskrivs i materialet. Eftersom 

fokus för denna undersökning dock inte ligger på vilken förförståelse missionärerna har kring 

religion och hur detta påverkat vad som betraktas som religion utan snarare på hur det går att 

identifiera missionärernas syn på andra religiösa praktiker, grupper och subjekt utifrån Smarts 

definition lämnas dock denna iakttagelse utanför denna undersökning.     

                                                           
11

 Smart, Ninian 1998. The World’s Religions, Cambridge: Cambridge University Press, s. 13-14.  
12

 Ibid, s. 19-20.  
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1.5 Diskursteori som teori och metod 

1.5.1 Diskursteori som teori 

Detta avsnitt ämnar presentera Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori och förklara 

hur denna kommer att appliceras teoretiskt i uppsatsen. För att förstå författarnas definition av 

begreppet diskurs måste konceptet artikulation förklaras. Enligt Laclau och Mouffe är 

artikulationen en praktik varigenom ett förhållande etableras mellan olika element på så sätt 

att de formerar en ny identitet. Genom artikulationen övergår elementen från att sakna fast 

betydelse till att bli betydelsefixerade moment. Helheten som uppstår utifrån den fastställda 

relationen mellan de olika momenten är diskursen.
13

 Elementen har därmed ingen given 

mening utan får endast mening i relation till andra element i en given diskurs. Exempelvis får 

elementet europé sin betydelse genom att ställas i relation till element såsom kristen eller 

liberal vilka begripliggör konceptet för oss. Diskursen och den diskursiva praktiken blir 

därmed den enda sfär inom vilken objekt konstrueras. Det finns således ingen skiljelinje 

mellan diskursiv och icke-diskursiv praktik utan allt innefattas i den diskursiva totaliteten. 

Detta innebär inte att det inte finns någon verklighet utanför diskursen utan endast att det inte 

finns någon mänskligt gripbar verklighet utanför diskursen.
14

 En sten existerar exempelvis 

oberoende av diskursen men det är först genom diskursen som stenen kan förstås utifrån olika 

karaktärsdrag. Uppsatsen kommer därmed att utgå från detta och fokusera endast på diskursen 

som betydelsebärande element snarare än att studera omgivande social praktik och 

samhällsförändringar.    

 Att mening fixeras inom en given diskurs innebär inte att detta är ett statiskt 

tillstånd. I den tillfälliga betydelsefixeringen utgör nodalpunkterna de upphöjda 

centralpunkterna runt vilka mening konstrueras. Eftersom momentens identitet är beroende av 

relationen till andra moment i diskursen kan dock nodalpunkterna komma att förändras eller 

få en ny mening så fort relationen mellan de olika elementen förändras. På så vis är 

betydelsefixeringen inom diskursen aldrig slutförd utan kan ständigt omstruktureras i nya 

förhållanden.
15

 Detta får tydliga konsekvenser för hur subjekt- och gruppbildningen går till i 

den diskursiva artikulationen.  Med subjekt menas de subjektspositioner vilka existerar inom 

en given diskurs och vilka förändras i relation till andra subjektspositioner. Det finns således 

                                                           
13

 Laclau, Ernesto och Mouffe, Chantal 2001. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic 
Politics, London: Verso, s. 105.  
14

 Ibid, s. 107-108.  
15

 Ibid, s. 113. 
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inget givet subjekt vilket existerar utanför diskursen utan endast subjektspositioner i en 

diskursiv konstruktion.
16

 Individen tillskrivs därmed en subjektsposition i den diskursiva 

artikulationen. När uppsatsen hänvisar till synen på religiösa subjekt är det konstruktionen av 

och synen på religiösa subjektspositioner som därmed åsyftas. Vad gäller formationen av 

identiteter på gruppnivå är begreppet representation centralt. Laclau och Mouffe driver tesen 

att all representation i grunden konstitueras av diskursen. En grupp och dess intressen 

formeras av diskursen och av de som driver diskursen framåt. Relationen mellan olika 

representerade grupper är därmed en fiktion som icke desto mindre har konsekvenser för 

struktureringen av det sociala livet.
17

 Uppsatsens analys av konstruktionen av och synen på 

religiösa grupper utgår därmed från hur grupper representeras och ställs i relation till andra 

grupper för att tillskriva gruppen mening. Gruppen får därför mening i relation till vad den 

inte är, det vill säga den andra gruppen i den aktuella diskursen. 

 I den diskursiva artikulationen förs det en ständig kamp mellan olika 

betydelsefixeringar. Begreppen diskursivt fält, antagonism och hegemonisk formation 

illusterar alla denna kamp. Med det diskursiva fältet åsyftar författarna den sfär vilken 

existerar utanför den gällande diskursens betydelsebildning men som när som helst kan gripa 

in och ändra betydelsen av olika element.
18

 Det är därmed det diskursiva fältet vilket 

möjliggör förändring av den diskursiva artikulationen. Vidare fungerar antagonism för att stå 

emot och bromsa upp dessa förändringar. Med antagonism menas det förhållande vilket 

hindrar att två olika identiteter möts där den ena personens varande står i en antagonism till en 

motsatt identitet. För att beskriva presenterar författarna exemplet med en bonde som inte 

längre kan vara en bonde eftersom hen blivit fördriven från sin mark. Eftersom bonden inte 

längre kan vara en bonde existerar därmed en antagonism mellan den nuvarande identiteten 

och den tidigare identiteten som bonde.
19

 Bondens nya identitet som landlös går inte att förena 

med identiteten som bonde och därför existerar en antagonism mellan dessa två 

subjektpositioner. Det är således när två subjektspositioner inte kan mötas som antagonismen 

är ett faktum.  

Den hegemoniska formationen förutsätter att en antagonism existerar mellan 

olika subjektspositioner men att denna samtidigt inte är definitivt fastställd utan öppen för nya 

artikulationer. Den hegemoniska formationen ingriper då för att omstrukturera och ersätta 

tidigare differentieringssystem för att skapa nya differentieringsgrunder och maktsystem. Den 

                                                           
16

 Laclau, Ernesto och Mouffe, Chantal 2001, s. 115. 
17

 Ibid, s. 119.  
18

 Ibid, s. 111.  
19

 Ibid, s. 125. 
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hegemoniska formationen blir således en artikulerad helhet inom vilken skillnader fastställs.
20

 

Exemplet med bonden kan fungera för att illusterar detta. I detta exempel utgör bonden och 

icke-bonden de kontrasterande subjektspositionerna. Detta kan dock förändras så att nya 

subjektspositioner blir centrala. Den hegemoniska formationen har därmed ingripit för att 

skapa en ny skiljelinje mellan olika subjektspositioner som i sin tur fungerar för att bekräfta 

en viss maktordning. Uppgiften i uppsatsen blir därmed att undersöka hur antagonismer 

brottas med hegemoniska formationer inom och mellan de olika diskurserna, främst vad gäller 

subjektbildningen och grupprepresentationen.  

 

1.5.2 Metodologisk applicering 

Diskursteorin ger metodologiska verktyg att använda i hanterandet och analyserandet av 

materialet. Laclaus och Mouffes begreppsdefinitioner fungerar då för att identifiera bärande 

delar i de olika diskurser som finns i materialet. Genom att undersöka de delar i källorna som 

specifikt handlar om religiösa grupper, subjekt och praktiker och utifrån dessa identifiera 

nodalpunkter gällande olika teman går det att få inblick i hur diskurserna ser ut och förändras. 

När de centrala nodalpunkterna identifierats gäller det att se vilka karaktärsdrag som knyts till 

dessa. Det vill säga vilka egenskaper och värdeladdade ord som dessa centralpunkter likställs 

eller kontrasteras med. På så vis ges en inblick i inte bara vilka praktiker, grupper och subjekt 

som konstrueras utan även hur dessa artikuleras i den givna diskursen. Dessutom går 

förändring att spåra i hur nodalpunkter och deras egenskaper byts ut eller omorganiseras i nya 

diskurser. Den diskursiva artikulationen kommer därför ligga i fokus. Även andra delar i 

materialet som inte direkt berör den religiösa aspekten men som ändå förstärker en viss 

diskursiv konstruktion kommer också att lyftas fram som relevanta delar i diskursen. Eftersom 

den diskursteoretiska modellen utgår från språket och orden som avgörande i konstituerandet 

av mening kommer uppsatsens analysdel att innehålla en stor mängd citat vilka illustrerar 

slutsatserna. De nodalpunkter och element/moment som identifieras är baserade på 

missionärernas egna ord. Därför blir det också mycket lättare att följa och förstå analysen om 

dessa ord är återgivna så korrekt som möjligt. En stor del av källanalysen har därför gått åt till 

att leta fram och återge citat och formuleringar vilka visar på en särskild diskursiv 

artikulation. När nodalpunkterna sedan presenteras kommer dessa att kursiveras för att skapa 

tydlighet i presentationen.  

                                                           
20

 Laclau, Ernesto och Mouffe, Chantal 2001, s. 135-136, 142-143.  
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Förutom sökandet efter nodalpunkter kommer tonvikt att ligga på hur 

elementens identiteter skapas relationellt och i antagonismer och hegemoniska formationer. 

En viktig del i detta är således att undersöka hur vissa nodalpunkter eller moment ställs i 

konfliktförhållande med andra på ett sådant sätt som fungerar för att bekräfta den egna 

subjektspositionen och den rådande diskursen. För att komma åt den diskursiva förändringen 

är det sedermera av vikt att se hur dessa antagonismer tenderar att befästas eller lösas upp 

över tid genom att nya hegemoniska formationer smyger sig in och söker förena dessa tidigare 

kontrasterande nodalpunkter eller egenskaper och skapa nya differentieringsgrunder. På så vis 

går det också att komma åt hur olika diskurser förstärker eller underminerar varandra och hur 

deras förhållande sinsemellan förändras över tid.  

 

1.6 Tidigare forskning 
Forskningen kring västerlandets och Sveriges syn på Kina och dess folk är extensiv och 

fokuserad på olika tidsperioder. En utgallringsprocess har därför varit nödvändig där det mest 

relevanta materialet sållats ut för närmare analys. Denna forskningsgenomgång kommer att gå 

från det mer generella planet gällande forskning kring västerlandets kinasyn i allmänhet till 

mer specifik forskning rörande den svenska väckelsemissionen i Kina kring slutet av 1800-

talet. Avsikten är därmed att ge en så heltäckande bild som möjligt av det givna 

forskningsområdet. 

 I Hans Hägerdals bok Kinaforskning och kinasyn under 1800- och 1900-talen 

syftar han till att undersöka hur sinologins (kinaforskningens) professionalisering samspelar 

med förekomsten av orientalistiska karaktäristika under disciplinens framväxt under 1900-

talet. Detta görs utifrån Edwards Saids teori om orientalismen som en diskursiv formation 

vilken styr västs uppfattning om andra folk.
 21

 Utifrån analys av vetenskapliga texter från 

tidsperioderna 1900-1910, 1935-1945 och 1970-1980 kommer Hägerdal fram till att det 

orientalistiska tankesättet präglar synen på Kina under alla de tre tidsperioderna. Dock tar sig 

denna orientalism något olika uttryck. Under den första perioden rör det sig om ett tydligt 

utifrånperspektiv på Kinas civilisationshistoria. Under period två märks sedermera en stark 

strävan att finna Kinas essens medan synen i den sista perioden präglas av evolutionism där 

Kina skiljs från det så kallade moderna och utvecklade Väst.
22

 Hägerdals forskningsresultat är 

därmed användbara eftersom de har ett tydligt förändringsperspektiv och dessutom rör sig 

                                                           
21

 Hägerdal, Hans 1996. Väst om öst: Kinaforskning och kinasyn under 1800- och 1900-talen, Lund: Lund 
University Press, s. 17, 15.  
22

 Ibid, s. 277.  
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inom ramen för 1900-talet, även om inte kring exakt samma år som denna undersökning. 

Avhandlingen fungerar därför som ett stöd för att identifiera idéer om Kina och dess folk som 

var förhärskande kring åren för de valda missionsberättelserna.  

 Kenneth Nybergs avhandling Bilder av Mittens Rike utgår från ett mer begränsat 

geografiskt perspektiv än Hägerdals undersökning. Fokus ligger här på att analysera hur bilder 

av Kina gestaltades i svenska resenärers tryckta skrifter mellan 1749 och 1912 där 

tidsperioderna 1749-1781, 1847-1872 och 1890-1912 undersöks. Utifrån Eva Blocks 

definition av bilden som innefattande fakta, attityder, värdeomdömen och rekommendationer 

för handling kommer således Nyberg fram till att svenska resenärers skildringar av Kina var 

motsägelsefulla och dynamiska.
23

 Generella tendenser är dock en genomgående exotism och 

en tilltagande nationalism i synen på Kina.
24

 Nybergs undersökning ger en god inblick i hur 

svenska resenärer i allmänhet såg på kineserna och Kina under tiden för de första 

missionsberättelserna. Dessutom är avhandlingen användbar eftersom den lägger ett visst 

fokus på missionärernas skildringar vilket är av särskilt intresse för denna studie. 

 Lars Österlins bok Korstågen till Kina ger en överblick över den protestantiska 

missionen i Kina. Avsikten är att visa hur missionen fungerade som ett uttryck för den 

europeiska och nordamerikanska kristenheten och den rådande tidens självförtroende och 

verksamhetsiver.
25

 Österlin menar att det finns olika linjer inom protestantisk kinamission där 

den väckelseinriktade är av särskild vikt för denna undersökning. Den kännetecknades av ett 

starkt intresse för individuell omvändelse och eskatologi vilket överskuggade ambitioner av 

samhälls- och kulturförbättrande karaktär. Den hade dock gemensamt med resterande 

protestantiska missionsföretag ett övergripande mål att nå ut med missionen till alla folk och 

var därmed del i det storslagna väckelseföretaget.
26

 Österlins bok är av vikt för denna 

undersökning eftersom den ger en överblick över den protestantiska missionen i Kina under 

Helgelseförbundets verksamhetsperiod och därmed sätter in förbundets mission i ett större 

väckelsesammanhang. 

 Den avhandling vilken har störst relevans för min egen studie är Anna Maria 

Claessons Kinesernas vänner vilken ämnar besvara frågan: ”Hur utformades och användes 

berättelsen om missionen i Kina för att åstadkomma och upprätthålla missionsvänskapets 

hängivenhet?”
27

 Tidsperioden rör sig mellan 1885-1900 där missionens brukstexter, det vill 

                                                           
23

 Nyberg, Kenneth 2001, s. 10. 
24

 Ibid, s. 300, 305. 
25

 Österlin, Lars 2005. Korstågen till Kina: Linjer i protestantisk Kinamission. Malmö: Sekel, s. 15. 
26

 Ibid, s. 355, 352. 
27

 Claesson, Anna Maria 2001, s. 28. 
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säga icke-kanoniserade texter, analyseras rörande synen på missionen och de människor 

missionärerna mötte ute på fältet. Analysen rör sig inom de missionssällskap som fanns i och 

runt Jönköping och hur missionsberättelserna fungerade stödjande för missionsintresset.
28

 

Claesson identifierar fyra tankefigurer i materialet, den kristna likaren, den universalistiska 

människosynen, den möjliga metamorfosen och tidens slut, vilka alla formerar bilden av 

missionen, landet och befolkningen missionärerna mötte.
29

 Dessa kan underlätta analysen av 

denna uppsats källmaterial eftersom Claesson använder ett liknande material i sin 

undersökning. Särskilt relevant blir undersökningen för missionsberättelserna från år 1891 

vilka rör sig i samma tidsspann som Claessons avhandling. 

 Vad gäller just Helgelseförbundets mission finns det två uppsatser vilka är av 

intresse. En av dessa är Maria Janssons C-uppsats från 2006 där hon undersöker personerna 

bakom 1890-1900 års missionsverksamhet i Sydafrika och Kina och vilken bild dessa gav av 

missionen och sin ekonomiska situation i missionsbreven.
30

 Syftet är därför mer inriktat på 

personporträtt och ekonomiska beskrivningar än vad som är avsikten i denna uppsats. Vad 

gäller Rikard Nybergs C-uppsats är avsikten att utifrån missionär Elina Pettersons 

dagboksanteckningar, artiklar i Trons Segrar och Helgelseförbundets missions- och 

julkalender Förbundsfacklan analysera Helgelseförbundets mission 1940-1944 med fokus 

liggande på missionens målsättningar, missionsgruppens struktur och mentalitet samt på 

beskrivningar av missionens vardagsliv.
31

 Undersökningen har därmed ett mycket smalare 

tids- och personmässigt fokus än denna uppsats och fokuserar inte heller på diskursen eller 

religionen som viktiga faktorer. Denna uppsats religionshistoriska och diskursiva fokus 

urskiljer den därmed från nämnda uppsatser.   

 Utifrån ovanstående forskningsgenomgång går det att konstatera att det finns en 

del forskning berörande den västerländska och svenska bilden av Kina och det kinesiska 

folket. Det finns även studier inriktade på missionsverksamheten i Kina, både sedd ur ett 

större perspektiv beskrivande den protestantiska missionen som helhet och sedd ur ett snävare 

perspektiv där den svenska väckelsemissionen i Kina ligger i fokus. Det finns även material 

skrivet om Helgelseförbundets mission i Kina avgränsat till ett visst tidsspann och med fokus 

                                                           
28

 Claesson, Anna Maria 2001, s. 29, 31.  
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 Ibid, s. 81-83, 129. 
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 Jansson, Maria 2006. Missionärsbrevens betydelse för Helgelseförbundet: En studie av de publicerade 
missionsbreven i Trons Segrar 1890-1900. 
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på vissa aspekter av missionen. Vad som dock saknas är en undersökning vilken ur ett 

diskursteoretiskt perspektiv söker spåra förändringar över en längre tidsperiod i 

Helgelseförbundets missionsberättelser och dessutom har ett inriktat fokus på synen på andra 

religiösa praktiker, grupper och subjekt. Som forskningsgenomgången visat har det funnits 

studier över hur synen på Kina och dess folk förändrats över tid, dock har missionärerna inte 

utgjort huvudrollen i dessa skildringar. Dessutom har det inte differentierats mellan olika 

typer av mission och missionärer och deras syn på andra praktiker och befolkningar i lika hög 

utsträckning som denna undersökning vilken är inriktad både på ett specifikt förbund och på 

en specifik typ av väckelseinriktad mission. Med dessa faktorer i åtanke är det därmed 

intressant att jämföra denna uppsats analysresultat med tidigare studier för att förhoppningsvis 

bidra med fler nyanser i synen på missionärens roll i konstruerandet av västs bild av Kina. 

 

1.7 Disposition 
Uppsatsens inleds med en kortare historisk överblick över Helgelseförbundets framväxt och 

utveckling. Dessutom ges en kortfattad beskrivning av hur den protestantiska 

väckelsemissionen i allmänhet och Helgelseförbundets mission i synnerhet växt fram i Kina. 

Detta för att få en förståelse både kring Helgelseförbundet som samfund och den mission som 

drevs av förbundet och hur denna var del i ett större väckelsesammanhang. Efter den 

historiska bakgrundsdelen introduceras uppsatsen huvuddel, alltså den analysdel där 

källmaterialet presenteras och analyseras. Denna är uppdelad kronologiskt med 1891 års 

missionsberättelser först, sedan 1928 års berättelser och sist 1950 års missionsskildringar. 

Detta för att få en tidsmässig överblick över hur synen förändras historiskt. Inom varje årgång 

är dock indelningen tematisk utifrån de teman och diskursiva konstruktioner som är 

framträdande inom diskursen. På så vis kompletteras den tidsmässiga bilden med mer 

djupgående analyser av de specifika årgångarna. Efter varje del av analysen presenteras en 

delsammanfattning vilken sammanfattar de viktigaste punkterna för varje årgång, detta för att 

underlätta för läsaren. Huvudanalysen följs sedan av ett diskussionsavsnitt där de generella 

förändringstendenserna sammanfattas vilket ger en komprimerad överblick över 

forskningsresultaten. Avsnittet åtföljs av kortare slutsatser vilka jämför undersökningens 

resultat med tidigare forskning och avslutningsvis ger förslag på hur undersökningen skulle 

kunna utvidgas eller kompletteras i framtiden. Detta för att sätta in studien i ett 

forskningssammanhang och visa på dess relevans och potential för framtida studier kring 

missionen i Kina.   
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2. Historisk bakgrund 

2.1 Helgelseförbundets framväxt 
Från mitten av 1800-talet och framåt växte sig den kristna väckelserörelsen stark i trakterna 

kring Närke med förgrundsgestalter som godsägaren Olof Gabriel Hedengren i spetsen. Det 

var denna rörelse som gav upphov till Helgelseförbundet vilket bildades då det 

väckelseinriktade Förbundet höll sin första midsommarkonferens vid Torp 1887 då namnet 

Helgelseförbundet också antogs.
32

 Konferensen var den första i den rad årliga möten vilka 

kom att hållas vid Torp varje år framöver. Det var på ett av dessa möten, närmare bestämt den 

25 juni 1892, som förbundets stadgar fastslogs. Stadgarna fokuserade på evangelisternas roll 

som förkunnare av Guds ord och slog samtidigt fast att endast enskilda personer, inte hela 

församlingar kunde ansluta sig till förbundet. Syftet var inte att fungera som ett kyrkosamfund 

utan som en missions- och väckelserörelse.
33

 Så småningom uppstod det dock svårigheter 

med att upprätthålla denna gräns mot församlingslivet. I takt med att missionärerna bytte fält 

och krävde ökade resurser ökade också antalet ungdomsföreningar och församlingar vilka 

sammanslöt sig för att understödja evangelisterna. Dessa kom sedermera att ställa ökade krav 

på en stadgeändring vilken tillät församlingar att ansluta sig till Helgelseförbundet. 

Följaktligen ändrades också förbundets stadgar 1924 vilket möjliggjorde församlingars och 

föreningars anslutning som stödjande organisationer.
34

 Förbundet hade således rört sig 

närmare ett församlingstänkande även om missionen och väckelsen var i fortsatt stort fokus. 

Samfundstänkandet kom sedermera att utvecklas ytterligare. Detta tog sig uttryck i 

stadgeändringen 1960 där Helgelseförbundets tro och förkunnelse redogjordes för vilket till 

största del var en följd av att förbundet blivit ett juridiskt klassat trossamfund i samband med 

1951 års religionsfrihetslag.
35

 Under de över hundra år som gått från förbundets bildande till 

det att förbundet sammanslogs med Fribaptistsamfundet och Örebromissionen under 1990-

talet
36

 utvecklades samfundet således både i takt med förändrade krav från missionärer och 

församlingar och i takt med rättsliga omstruktureringar i samhället.   

 Genom att studera de teman vilka varit framträdande under förbundets årliga 

torpkonferenser går det att urskilja vissa tendenser vad gäller förbundets teologiska inriktning. 

Det första tema vilket Kårbrant identifierar är uppbyggelsen och väckelsen. Med uppbyggelse 
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åsyftas både en utåt riktad sådan vilken syftar till att väcka fler människor till Kristus och en 

inre sådan vilken har som avsikt att stärka och bygga upp den inomkristliga gemenskapen. 

Helgelsen utgår i sin tur från den direkta, personliga och känslomässiga förkunnelsen av Guds 

ord i människors sinnen.
37

 Dessa båda teman tillsammans med missionen är centrala delar av 

förbundets teologiska profil. Missionen som tema under konferenserna utgår från den absoluta 

underkastelsen under Guds vilja där missionären ovillkorligt tjänar Gud genom sitt arbete. 

Denna vilja att tjäna Gud ter sig särskilt stark under torpkonferenserna 1911, 1919 och 1921 

då de största missionärsavskiljningarna ägde rum.
38

 Detta starka fokus på mission kommer att 

kompletteras med en ökad tonvikt på väckelse från mitten av 1920-talet och framåt. Syftet var 

att genom väckelse vinna människor för Gud. Avsikten med missionen, uppbyggelsen och 

helgelsen var därmed i slutändan att väcka människor.
39

 Helgelseförbundet hade således en 

mycket stark profil riktad mot uppbyggelsearbete, helgelse och väckelse och missionen blev 

ett viktigt verktyg i att åstadkomma detta.  

 

2.2 Missionen i Kina 

2.2.1 Den protestantiska väckelsemissionen 

Lars Österlin beskriver den protestantiska missionen i Kina vilken pågick från 1800-talets 

mitt till år 1950 som ”den kvantitativt största i kristendomens historia.”
40

 Därför är det inte 

heller förvånande att missionen tog sig olika uttryck beroende på samfund och teologisk 

inriktning. Fokus för denna historiska överblick kommer dock att ligga på väckelsemissionen. 

Den mest betydande förgrundsgestalten inom denna rörelse är J. Hudson Taylor. Taylor 

betonade missionen i det inre av Kina som en tvingande kallelse från Gud vilken skulle följas 

av människor oberoende av kön eller bildning. Statistiken visar också att många följde 

Taylors uppmaning. Redan året efter det att den av Taylor grundade China Inland Mission 

hade etablerats strömmade 24 män och kvinnor till Shanghai som missionärer och kring år 

1900 var antalet uppe i 800 Hudson Taylor-missionärer.
41

 Vid tiden för Helgelseförbundets 

intåg i Kina var således Taylormissionen en väletablerad del av den protestantiska missionen i 

Kina. 

 Den evangeliska väckelsemission vilken Taylor var en del av intresserade sig 

inte särskilt mycket för samfundsgränser och boklig bildning. Missionärerna behövde således 
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inte inneha någon intellektuellt avancerad utbildning utan det viktigaste var den personliga 

omvändelsen. Detta översattes också till missionen som sådan där den enskildes omvändelse 

och räddning undan evigt lidande var det huvudsakliga målet.
42

 Eskatologin och 

individualismen var därmed förhärskande. Målet var att så snabbt som möjligt frälsa så många 

som möjligt istället för att förbättra det jordsliga livet och införliva ett kristet samhälle i 

Kina.
43

 Väckelsemissionen var därmed tydligt samhällsfrånvänd och individualistisk. 

 

2.2.2 Helgelseförbundets mission i Kina 

Som redan konstaterats utgör 1890 det år då två missionärer från Helgelseförbundet skickas ut 

till det kinesiska missionsfältet. De två första utsända, Emanuel Olsson och Natanael Carleson 

får snart sällskap av Selma Karlos, Hilda Johansson och Charlotte Karlman vilka tillsammans 

utgör pionjärstruppen inom förbundets Kinamission. Redan i inledningsfasen av missionen 

etableras ett samarbete med China Inland Mission varigenom förbundet erhåller stöd bland 

annat i form av kurser i det kinesiska språket. Missionärerna sänds även ut till en av CIMs 

stationer i Norra Kina, den norra delen av den kinesiska provinsen Shansi kommer sedermera 

att utgöra bas för Helgelseförbundets verksamhetsfält. Visserligen pågår det också en mission 

i Västra Kina men denna är inte lika omfattande som den i norra Kina. 
44

 

Missionsberättelserna kretsar därför till allra största del kring missionen i Shansi.  

Trots stöd från CIM är förbundets första tid i Kina problemfylld. Missionärerna 

upplever svårigheter att anpassa sig till förhållandena i Kina, flera av dem är sjukliga och 

några dör. Detta kulminerar under 1900 års boxaruppror där alla HF:s tio missionärer dödas 

av de kinesiska så kallade boxarna. Med undantag för en kort paus fortgår dock arbetet i norra 

Kina med fler utskickade missionärer och ett antal döpta personer ute på fältet.
45

 Från år 1910 

tar arbetet verklig fart med nio nya missionsstationer inrättade av Helgelseförbundet och med 

117 kinesiska missionsarbetare 1926.
46

 Efter många års arbete tar det dock stopp år 1951 då 

det införs ett totalförbud för missionärer att vistas i Kina.
47

 Detta utgör därmed slutet på ett 6o 

år långt och enträget missionsarbete i nära samarbete med CIM och med andra missionärer 

ute på fältet.  
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3. 1891 års missionsberättelser 

”Litet hörde jag om nöden och mörkret här, då jag var hemma, men det var ett intet mot själva 

verkligheten. Här behöfs ljus, mycket ljus, stort ljus.”
48

 Detta är ett citat hämtat ur 1891 års 

årgång av Trons Segrar där missionär Hilda Johansson beskriver det andliga tillståndet i Kina. 

Citatet illustrerar mycket väl två teman vilka är återkommande i 1891 års missionsberättelser, 

dels bilden av Kina som ett land i andligt mörker, dels uppfattningen att Kina behöver en yttre 

kraft som lyfter landet ur detta mörker. Dessa två teman är centrala delar av den diskursiva 

formation vilken kommer att prägla de tidiga missionsberättelserna. 

 

3.1. Ett folk i andlig och materiell nöd 
Hierarkin mellan missionärernas kristna tro och andra religiösa praktiker etableras i det tidiga 

missionsmaterialet. Utifrån nodalpunkterna falsk gudadyrkan och avguderi etableras en syn 

på Kinas religiösa traditioner som underlägsna. Detta illusteras genom missionär Natanael 

Carlesons ord ”[…] jag känner mig riktigt sjuk i min ande att se, huru de arma menniskorna 

tillbedja sina gjorda gudar, på samma gång som man känner, huru fästade de äro vid denna 

falska gudadyrkan.”
49

 Nathanel Carleson fortsätter: ”[…] Guds verk derigenom skall vinna 

största framgången, då folket ser den lefvande Gudens underbara gerningar såsom en stor 

åtskillnad från deras döda gudar.”
50

 Den falska gudadyrkan kontrasteras därmed med den 

kristna Guden som en levande och undergörande Gud. Detta kontrastförhållande har även 

identifierats i Anna Maria Claessons undersökning av missionsberättelser där beskrivningarna 

av avguderiet och dess stumma gudar ställs i relation till den högre stående, kristna läran.
51

 

Följaktligen artikuleras en hierarki där tron på den kristna Guden likställs med en levande och 

handlingskraftig Gud medan det kinesiska tillbedjandet likställs med tillbedjandet av 

mänskligt konstruerade, döda gudar.  

 Avgudadyrkandet innefattar ytterligare negativa karaktärsdrag. Missionär Selma 

Carlos skildrar hur folket ”prisa stumma avgudar” och hur de dyrkar dessa genom ”skrän och 

larm”. Vidare förmedlar hon hur begravningar går till: ”När någon dör, så har man det så 

festligt; musik, flaggor och afgudar så stora och hemska föras med i liktåget, under förfärligt 

skrik och skrän.”
52

 Folkets tillbedjande och begravningstraditioner beskrivs här som något 

icke-förfinat, okänsligt och hemskt. De religiösa sederna kommer därmed att kopplas ihop 
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med icke-förfinat, okänsligt och högljutt beteende. Detta ställs i relation till missionärernas 

känslor av medlidande då folkets ”skrän och larm” ”rör våra hjertan till tårar”.
53

 Dessa typer 

av uttalanden verkar för att dra en skiljelinje mellan nodalpunkten missionärerna som 

känslosamma och medlidande och de kinesiska religiösa praktikerna som präglade av 

okänslighet. Det fungerar för att ytterligare befästa hierarkin mellan den kristna tron och 

andra religiösa praktiker.  

 Inte bara är det så att kineserna befinner sig i ett falskt avguderi, det är också 

missionärernas uppgift att lyfta folket ur detta stadium. Emanuel Olsson beskriver hur 

missionärerna som ”stå härute midt i hednaverlden såsom fyrbåkar, lysande dem, som inse att 

de vandra i mörker, till rätta hamnen.”
54

 Han beskriver även i ett tidigare brev hur det är 

missionärernas uppgift att i Kina ” genom krafter och tecken bryta ned satans bålverk”
55

 och 

Charlotte Karlman skriver i sin tur om hur ” vidt utbredd väckelse behöfves i Kina”.
56

 

Kolonialistiska föreställningar gör sig här förhärskande där det kinesiska folkets andliga 

mörker måste botas med utifrån stående makter, i detta fall kristna missionärer. Dessa 

föreställningar om det hedniska mörkret och behovet av räddning utifrån var även 

förhärskande inom det sena 1800-talets väckelsemission överlag och kom att sätta stark prägel 

på den kinesiska inlandsmission som Helgelseförbundet var en del av.
57

 I egenskap av 

nodalpunkt artikuleras då Kina och hednaverlden som andligt nödställd och passiv medan 

missionärerna ses som handlingskraftiga och hjältemodiga motpoler till detta.  

Det är inte endast genom religionen som Kinas nöd uttrycks. Hilda Johansson 

beskriver hur det saknas riktiga vägar i Kina vilket innebär att en måste bli ”buren uti en 

bärstol”. Dessutom måste en taga in på ”ej mycket hemtrefliga” kinesiska värdshus under 

resans gång.
58

 Vidare skriver Selma Carlos om Kinas opiummissbruk:”Djefvulens makt är 

stor här, endast i denna stad äro fyrahundra opiumsvärdshus.”
59

 Bilden av Kina som ett land i 

andligt förfall illusteras därmed inte bara av avguderiet utan också av opiummissbruket. Detta 

tillsammans med bilden av Kina som bristfälligt vad gäller infrastruktur och 

boendeförhållanden bidrar till att artikulera nodalpunkten Kina som ett land likställt med både 

andligt och materiellt förfall. Det förstärker därmed den kolonialistiska diskursen om ett land i 

behov av yttre hjälp för att förbättra sin situation. 

                                                           
53

 Carlos, Selma 1891, s. 147. 
54

 Olsson, Emanuel 1891. Bref från Kina, Trons Segrar, 206-208, s. 206.  
55

 Olsson, Emanuel 1891. Bref från Kina, Trons Segrar, 41-42, s. 41.  
56

 Charlotte Karlman 1891. Kina och vår Kinamission, Trons Segrar,  187-189, s. 188.   
57

 Östelin, Lars 2005, s. 51.  
58

 Johansson, Hilda 1891. Bref från Kina, Trons Segrar, 222-223, s. 222 
59

 Carlos, Selma 1891, s. 147.  



19 
 

3.2 Det religiösa gränsdragandet 
Missionsberättelserna utgår från ett tydligt vi och dom- tänkande. Exempelvis talar Olsson om 

hur ”Vi äro i Kina” och hur ”få vi lof att vara tysta en liten tid för kineserna”. I ytterligare ett 

brev beskrivs det hur ”Det lägre folket i mellersta Kina har blifvit uppretadt mot 

utländingarna” och hur de ”födrifvit och misshandlat utländingarne.”
 60

 Ytterligare en 

missionär beskriver hur de ”I stället att blifva förbi genom att kastas omkring på de inföddas 

värdshus och äta af de inföddas mat, visar erfarenheten att i de flesta fall blifva vi stärkta!”
61

 

Vilka som innefattas i vi och utländingarna är ytterst oklart bortsett från att de knappats kan 

vara kineser eller infödda. Följaktligen representeras gruppen vi och utländningarna som 

grupper i motsatsförhållande till kineser och infödda. Dessutom dras en gräns mellan 

missionärerna och hedningarna. Hilda Johansson skriver bland annat om ”Kristi församlings” 

ansvar att ”betala sin skuld till hedningarne” och hur ”vi önska att blifva till en verklig 

välsignelse för detta folk.”
62

 Vidare skriver Olsson om ”de oomvända hedningarna” och 

Carlos om hur hon befinner sig ”Midt ibland Kinas hedendom”.
63

 I missionärernas berättelser 

representeras således den egna gruppen som Kristi församling och vi i motsatsförhållande till 

hedningarna och hedendomen. Därmed upprätthålls skiljelinjen mellan olika religiösa 

grupper. 

 Kenneth Nyberg visar i sin undersökning hur exotismen och 

främmandegörandet av kineserna är ett genomgående tema i svenska reseskildringar från 

1700-talet till början av 1900-talet. Vad som dock är utmärkande för skildringar rörande 

religion är att dessa genomgående präglas inte bara av exotism utan även av ett tydligt 

nedvärderande av kineserna som icke-kristna.
64

 Detta är också ett framträdande drag i 

missionärernas berättelser. Hedningarna och hedendomen särskiljs här inte bara från 

missionärerna genom sin annorlundahet utan också genom sin underlägsenhet. Kineserna 

hedniskhet är inte bara ett tecken på deras säregenhet utan även ett tecken på okunnighet. 

Olsson menar exempelvis att ”Den fulla frälsningen synes vara en i erfarenheten fullkomligt 

okänd sak ibland de flesta härute.”
65

 Vidare fortsätter ytterligare en missionär: ”Ehuru det 

icke kan sägas, att kineserna hungra efter evangelium (de veta icke, der finnes något 

evangelium att hungra efter!)”
66

. Carlos nämner i sin tur hur kvinnor och barn ”offrar rätt 
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dyrbara saker vid deras anhörigas grafvar” vilket förklaras med att de ”ej veta om något 

bättre”.
67

 Nodalpunkten kineserna representeras här som icke-kristna och andligt okunniga. 

Detta förstärker ytterligare den religiösa hierarkin mellan kristna och andra religiösa grupper. 

Denna hierarki fungerar vidare för att legitimera den kolonialistiska diskursen där 

missionärerna i egenskap av sin kristenhet ska lyfta de kinesiska hedningarna ur sin 

okunnighet. I den kolonialistiska diskursramen är därmed skillnaderna mellan missionär och 

kines artikulerade på ett sätt som inte bara stärker bilden av den okunnige hedningen utan 

även legitimerar ett kolonialt erövringsprojekt av det kinesiska religiösa landskapet.  

 

3.3 Mötet med den nationalistiska diskursen 
Nyberg hävdar att de svenska reseskildringarna kring sekelskiftet 1900 har en tydligt 

nationalistisk ton där romantiserandet av Sverige och svenskar är framträdande.
68

 Även i 

missionsmaterialet märks dessa nationalistiska tongångar. Olsson skriver bland annat om ”de 

välsignelser, som för framtiden skola komma Kina till del genom svenskar”. Vidare beskriver 

han förhoppningen ”att vi må få ett litet Sverige, ett litet Nerike, ett litet Vermland, ett litet 

Småland, der uppe i Shen-si’s berg och dalar, der Guds Andes vindar år efter år susa, 

ryckande 1,000 syndare ur djefvulens klor.”
69

 Det egna landet och folket blir här det medel 

genom vilket Shen-sis befolkning kan befrias ur synden och frigöras från djefvulens klor. 

Sverige artikuleras då som andlig befriare och Shen-si’s folk som syndare. I ett senare brev 

skriver Olsson angående mötet med andra missionärer att: ”Jag kände mig naturligtvis 

alldeles som hemma i Sverige (Nerike eller Småland).”
70

 Således representeras kristna 

missionsgruppen utifrån svenska nationella förtecken och missionären och kristendomen 

ekvivaleras här med Sverige och svenskhet.  

Den kinesiska andliga nöden uttrycks främst genom att referera till Kina som 

nation. Charlotte Karlman skriver exempelvis om ” Hur Kina behöfver Guds evangelium!” 

och Johansson nämner att ”Vi hafva sett mer af Kinas andliga nöd, hvilken blifvit oss lagd på 

hjertat”.
71

 Olsson skriver också om missionärernas arbete att ”Kinas nöd fodrar det. Vi 

behöfva det.”
72

 Genom dessa uttalanden artikuleras följaktligen nodalpunkten Kina som ett 

andligt nödställd och behövande subjekt inom en nationalistisk diskurs. Detta stärker 
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ytterligare den kolonialistiska diskursen där Kina intar subjektsposition som ett nödgande land 

i behov av missionärernas hjälp. Den nationalistiska diskursen samverkar således med den 

kolonialistiska genom att förstärka gränserna mellan Kina och dess religiösa grupper och 

missionärerna. Skiljelinjerna befästs också genom missionsberättelsernas hänvisningar till 

vissa företeelser som särskilt kinesiska. Johansson skriver bland annat om att hon ska 

”anlägga kinesisk drägt” och att hon ska resa med en ”kinesisk båt” och taga in på ”kinesiska 

värdshus”.
73

 På så vis befästs ytterligare kinesernas och den kinesiska kulturens säregenhet på 

ett sätt som bidrar till att upprätthålla skillnader på nationell basis. 

En konsekvens av att Kina och kineserna beskrivs som syndare, hedningar och 

andligt nödställda är att det skapas en antagonism mellan olika subjektspositioner inom den 

kolonialistiska diskursen. Eftersom det kinesiska folket diskursivt representeras som 

hedningar och andligt förfallna kan de inte samtidigt inta positionen som troende och andligt 

upplysta. Följaktligen förhindrar artikulationen av nodalpunkten kineser en förening med 

nodalpunkten troende. På så vis berättigas också missionärernas evangeliseringsprojekt som 

ett sätt att överbrygga denna antagonism och skapa en större kristen gemenskap.  

 

3.4 Förändringspotentialen och en gryende hegemonisk formation 
Claesson menar att tankefiguren den möjliga metamorfosen, alltså föreställningen att 

hedningen kan omvändas, var central i missionsskildringarna.
74

 Olsson uttrycker denna 

förhoppning: ” Hvad som i Europa behöft 100-tals år för att utvecklas, torde i Kina kanske 

utvecklas inom 10 år”, med detta åsyftandes spridning av evangeliet och andeutgjutelsen.
75

 

Vid ett senare tillfälle skriver också samma missionär om hur han avfärdar tanken på att 

missionen inte skulle få något stort genomslag i Kina: ”öfver allt äro vi på Jesu dyrköpta 

egendom, öfverallt finnas kreatur, skapade varelser , som skola höra evangelium.”
76

 Charlotte 

Karlman fortsätter på samma tema då hon uppmanar: ”Låt oss hålla ut i trons bön, intet 

tviflande!” och ”Vi bedja och tro; Kina för Jesus!”
77

 Missionsprojektet storslagna ambitioner 

ter sig här särskilt framträdande, målet är inte bara att frälsa ett antal individer och mindre 

grupper utan att omvända Kina som helhet. Följaktligen kopplas nodalpunkten Kina ihop med 

förändringsbarhet och en spirande förhoppning om missionens omvälvande potential. 

Beskrivningen av nodalpunkten Kina infogas således i en kristen frälsningsdiskurs och en 
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evolutionistisk diskurs där förmågan till utveckling och framtida frälsning är framträdande 

karaktärsdrag. Samtidigt implicerar detta att missionärerna själva inte behöver utveckla sig 

utan är den andliga måttstock Kinas befolkning bör förhålla sig till och utveckla sig i enlighet 

med. Detta följer en allmän trend i hur Europa jämförs med andra geografiska regioner där 

evolutionism implicerar en rörelse från så kallade primitiva till ”moderna/västerländska” sätt 

att organisera samhället.
78

 På så vis fungerar den evolutionistiska och frälsningsmässiga 

diskursen både för att legitimera missionen men också för att föra den kinesiska befolkningen 

och Kina närmare missionärerna själva.  

Förändringspotentialen är inte bara ett uttryck för missionärernas förhoppningar, det ges 

även konkreta bevis för dess existens i missionärernas berättelser. Enstaka exempel visar 

personer som själva sökt sig till missionärerna. Olsson berättar historien om en kines som på 

båten från Shanghai flertalet gånger närmade sig missionären:  

Det var särskildt en, hvars hjerta Gud synbarligen öppnade; han kom flera gånger in till mig i 

hytten och språkade vid mig om Jesus. Han undrade var vi härnäst skulle få träffas, och ville 

bestämdt uppsöka mig, om han kommer till Ganking. Jag sade, att vi ville mötas i himlen med all 

säkerhet, om han gåfve hela hjertat åt Jesus. Han nickade så vänligt bifall, och det var påtagligen 

med stor saknad som han skildes från mig.
79

 

Denna personliga berättelse är intressant eftersom den visar att det finns individer i Kina som 

själva vill lära sig av missionärerna och komma närmare frälsningen. Att det också finns 

mindre grupper av människor som redan tagit steget att bli kristna visar Hilda Johanssons ord: 

”I Chunking, hvarest vi tillbringade […], hade vi den stora glädjen att vara med om att se fyra 

troende kineser blifva döpta.”
80

 Även om dessa exempel är få och väl utspridda i materialet 

visar de ändå att det finns individer och små grupper av kineser vilka är påväg att bli eller 

redan är kristna. Genom dessa exempel utvidgas betydelsen av nodalpunkten kines till att 

kopplas samman med att vara troende. Dessa illustrationer är alltså tecken på hur 

frälsningsdiskursens tro på den kinesiska omvändelsen också visar sig i en gryende 

hegemonisk formation, en formation där den kolonialistiska diskursens antagonism mellan 

subjekten kines och troende utmanas. Detta fokus på individens frälsning stämmer väl ihop 

med den evangeliska väckelsens individualistiska prägel överlag där fokus ligger på den 

enskildes omvändelse snarare än på kollektivet.
81

 Trots att de tidiga missionsberättelserna 
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visar starka kolonialistiska drag finns det således förnimmelser av en annan diskursformation 

vilken är starkt påverkad av den evangeliska väckelsemissionens målsättningar.  

 

3.5 Delsammanfattning  
De tidiga missionsberättelserna etablerar en tydlig hierarki mellan den kristna tron och andra 

religiösa praktiker. Denna hierarki tillsammans med framställningen av missionärerna som 

hedningarnas räddare fungerar mycket effektivt för att befästa en kolonialistisk diskurs. En 

central del i denna diskurs är gränsdragandet mellan olika grupper, både på allmän och på 

religiös basis. Detta är något som reproduceras i missionsskildringarna både längs med 

religiösa och nationella gränser. På så vis fungerar en nationalistisk diskurs för att stärka 

gränsdragandet och hierarkin mellan kristendomen och de religiösa grupper, subjekt och 

praktiker missionärerna möter på fältet. Samtidigt finns det förnimmelser av en hegemonisk 

formation vilken söker lösa upp skiljelinjen mellan nationell och religiös identitet på 

individnivå. Den kristna frälsningsdiskursen och den evolutionistiska diskursen artikulerar 

nämligen det religiösa subjektet och i vissa fall den religiösa gruppen som förändringsbar 

vilket utmanar de kolonialistiska och nationalistiska diskursernas gränsdragande.  

  



24 
 

4. 1928 års missionsberättelser 

4.1 Synen på människornas avgudadyrkan 
1928 års missionsberättelser påvisar vissa diskursiva likheter med de tidiga 

missionsskildringarna. Framförallt går det att spåra kontinuitet i bilden av avguderiet och 

människornas religiösa praxis vilken fortsätter att framställas i negativ dager. I missionär Carl 

Ohlsons skildring av Chang-Ming-uens omvändelseberättelse är de negativa skildringarna av 

befolkningens riter framträdande: ” Omvänd till Gud före 1900, var han med bland dem so 

fingo irra omkring som rapphöns på berg för sin tros skull, men kom undan med livet.”
82

 De 

religiösa riterna och människornas tro kopplas således ihop med löjeväckande beteende. 

Ytterligare en berättelse författad av Ruth Ohlson beskriver familjeriter: ”Nu gjordes löften 

och frambars rökelse till gudar och andar.” Senare sätter familjen upp ”en >>hi>> , genom 

vilken djävulen dyrkas” När en av sönerna i familjen dör konstateras följande: ”Då han dött, 

tycktes de onda makterna fullständigt skymma bort Jesus för den sörjande modern. […] 

Vilket hindrande exempel för svaga sökare och hedningar!”
83

 Nodalpunkten avgudadyrkan 

förknippas här med djävulen, mörka makter, svaga sökare och hedningar. På så vis 

reproduceras den kolonialistiska diskursen och den negativa synen på avgudadyrkan som 

ekvivalerad med död, mörker, djävulen, hedningar. Det är till och med rimligt att säga att 

bilden förstärks eftersom det i denna årgång ges betydligt fler konkreta och utbroderade 

exempel på människornas seder än i den tidiga årgången.  

Även om 1928 års missionsberättelser innefattar fler detaljerade exempel över 

befolkningens religiösa seder än vad som är fallet 1891 är beskrivningarna ändå diffusa. 

Missionärerna refererar mycket sällan till specifika traditioner såsom konfucianism eller 

taoism, de få exempel som finns är när Carl och Ruth Ohlson tillskriver en man epitetet 

”buddhistgubben” eller när Lingkiumissionärerna beskriver Bibelkvinnan Tong som ”brutit 

med buddhan och hedendom för 23 år sedan.”
84

 Dessa två exempel berör endast buddhismen 

och innefattar inte heller några beskrivningar av buddhistiska riter. De beskrivningar som 

dock förekommer använder sig av svepande formuleringar såsom ” det gamla avguderiet” 

eller hur en man ”satt in avgudar i sitt hem.”
85

 Det synes därmed finnas en mycket svag 

drivkraft att förstå och förklara de religiösa praktikerna mer ingående. Okunskapen och de 
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svepande formuleringarna gör det i sin tur lätt att artikulera avgudadyrkan som negativ 

eftersom det förhindrar en djupare och mer nyanserad insikt i hur olika aspekter samverkar i 

utförandet av de religiösa praktikerna.  

 

4.2 Den materiella nödens andliga natur 
Nyberg framhäver hur de svenska reseskildringarna tenderar att peka ut religionen och 

filosofin som grundorsakerna till Kinas materiella tillstånd.
86

 Detta orsakssamband 

presenteras även i Helgelseförbundets missionsberättelser. Nanny Bergman skildrar 

exempelvis hur barnen ifrån de ”hedniska hemmen” ”får springa omkring på gatorna smutsiga 

och trasiga som små vildar. Synden och hedendomen är hemsk.”
87

 Här impliceras att barnens 

smutsighet, trasighet och vildhet är ett tecken på synd och hedendom. Ruth Ohlson bekräftar 

detta: ”allt syntes hopplöst, avgudarna åter kommo till ära.”
88

 Hedendomen och avgudadyrkan 

ses därmed som grunden till tillvarons förfall och barbari. Lösningen går däremot att finna i 

den kristna läran: ”O, att det bleve väckelse i stort! Detta är den enda räddningen för det arma 

Kina.”
89

 Syskonen Nykvist instämmer: ”Så långt vi kunna se, vore det enda räddningen för 

det arma, söndersargade folket.”
90

 Väckelsen ses därmed som nyckeln till att lösa alla Kinas 

problem medan nodalpunkterna hedendom och avgudadyrkan kopplas ihop med samhälleligt 

förfall i den diskursiva artikulationen.  

 Kopplingen mellan hedendom och samhälleligt förfall existerar både inom den 

kolonialistiska och inom den evolutionistiska diskursen. Folkets seder förknippas med ett 

ociviliserat och kaotiskt samhällsläge vilket genom missionen kan utvecklas till det bättre. 

Missionen förstås då som ett andligt och materiellt förbättringsprojekt. Tanken på allmän 

samhällelig utveckling i enlighet med kristendomen kombinerat med synen på missionen som 

folkets räddare bidrar därmed till att både den kolonialistiska och evolutionistiska diskursen 

förstärks.  

 

4.3 Hedendomen respektive hedningarna  
Som Claessons undersökning belyser var det inte hedningen utan hedendomen som utgjorde 

det verkliga hotet i det sena 1800-talets missionsberättelser. Hedendomen determinerade 
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kinesens karaktär medan hedningen var möjlig att omvända.
91

 Dessa tendenser går även att 

spåra i 1928 års missionsbrev där nodalpunkterna hedendomen och mörkrets makter fyller 

denna roll. Nanny Fredrikson skriver: ”Stackars människor, vilkas hjärtan ännu äro bundna i 

hedendomens villfarelser.”
92

 Jenny Lifbom refererar i sin tur till ”hedendomens mörka, hårda 

berg.”
93

 Fredberg beskriver vidare hur: ”mörkrets makter bedriva en målmedveten kamp mot 

de infödda kristna för att på ett eller annat sätt få dem på avvägar.” Sedan ställer han frågan: ” 

Var finnas de troende, som på allvar vilja taga upp kampen mot mörkrets makter?”
94

 

Nodalpunkterna hedendom och mörkrets makter artikuleras som mörka, hotfulla storheter 

präglade av villfarelser vilka fångar in människor och för en medveten kamp mot 

nodalpunkten troende.  

 Om hedendomen och mörkrets makter är de aktiva subjekt vilka styr människors 

andliga tillstånd är folket och hedningarna passiva offer. Formuleringar som ”det värnlösa 

folket” och ”detta arma folk”
95

 bidrar till att skapa denna bild av folket som hjälplöst, både 

religiöst och materiellt. Nanny Bergman beskriver hur soldater i en by kräver folket på mat 

och pengar och konstaterar sedan ”Det är verkligen hårda tider för det fattiga folket.” Lifbom 

konstaterar vidare om Mukdenarméns framfart i norra Kina: ”Deras största bedrifter ha varit 

att utplundra folket.”
96

 Nodalpunkten folket artikuleras här som fattigt, utplundrat och offer 

för arméns härjningar.  Offermotivet är även centralt i skildringen av hedningarna som 

religiös grupp. Ruth Ohlson skriver om ”svaga sökare och hedningar” och om hur ”ingen ville 

se, att de många, många små, som dukade under av svält och köld under flykten, tillhörde 

hedniska hem.”
97

 Att vara hedning och hednisk är inte bara ett tecken på svaghet, det är också 

direkt kopplat till de umbäranden folket måste genomlida i form av svält och köld. Folket och 

hedningarna artikuleras därmed som passiva och svaga offer för hedniskheten. Den materiella 

nöden blir således ett uttryck för ett mer djupgående religiöst symptom. Rollen som 

offerobjekt befäster i sin tur den kolonialistiska diskursen då den rättfärdigar 

missionsprojektet som ett företag för att rädda folket ur sitt offerskap.  
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4.4 Den hegemoniska formationen  
Intressant att notera under denna tids missionsberättelser är minskningen av de nationalistiskt 

färgade uttalandena. Visserligen refererar missionärerna fortfarande till Kina som subjekt i 

formuleringar såsom ”Arma land” och ”det arma Kina”.
98

 Dessa exempel är dock mycket få i 

jämförelse med tidigare år. Framförallt är referenserna till kineser och svenskar som grupp få 

vilket bidrar till att luckra upp antagonismen mellan dessa två grupper. Istället ligger största 

fokus på att skilja mellan olika religiösa grupper. Nodalpunkterna hedningar och troende blir 

då betydande grupperingar. Missionärerna skriver bland annat om ”hedningarnas hjärtan” och 

”vanliga hedningar”.
99

 Samtidigt omnämns ”De troendes glädje” och Karl Bergman talar om 

”våra troende” som bor ute i byarna och inte kan nås av missionärerna.
100

 En kristen 

frälsningsdiskurs utmanar därmed den nationalistiska diskursformationen där nodalpunkten 

kines får ge plats åt nodalpunkterna troende respektive hedning. Antagonismen mellan att 

vara troende och kines luckras därmed upp genom en hegemonisk formation där hedning 

respektive troende utgör de kontrasterande subjektspositionerna. 

Denna hegemoniska formation sker främst på individnivå där bilden av den 

troende odlas genom personliga omvändelseberättelser. Det finns ett antal exempel ur 

missionsberättelserna på sådana typer av frälsningshistorier. I berättelsen titulerad 

Bibelkvinnan Tong beskrivs hur Tong var ”en fiende till allt halvliv. Helt hade hon brutit med 

buddhan och hedendom för 23 år sedan.” Sedermera konstateras det ”>>Var någon en kristen, 

så var hon det>>”
101

 Vidare beskrivs hur Pastor Johannes Li ”vittna om Jesus” och hur han 

arbetade i två månader ”i en outtröttlig kärlek till sitt eget folk”.
102

 Här ges bilden av den 

enskilde troende som hängiven, hårt arbetande och klart distanserad från sitt tidigare liv. Den 

troende och kristna artikuleras således i klart positiva ordalag vilka inte innefattar 

hänvisningar till nationalitet. Det finns även exempel på mindre grupper troende och kristna 

vilka lyfts fram i materialet. Bland annat benämns de som ”de troende kineserna” och ”de 

infödda kristna”.
103

 Tydligt är dock att de knyts samman med epitetet infödda och epitetet 

kineserna. På gruppnivåer visar sig således gränsdragandet utifrån nationella grunder vara 

fortsatt framträdande.  
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I missionsskildringarna ställs de kristna grupperna och församlingarna i ett 

konfliktförhållande med resten av befolkningen. Nanny Fredrikson beskriver de kristna i 

Tatung: ”Under tiden smälte dock gruppen tillsammans, ty många fingo lida hån och 

försmädelse, och fastän Tatung ska vara en upplyst stad, och Jesusförsamlingen har haft 

arbete här i över 40 år, så hoppsattes väldiga historier på gatan här i vårt hörn.”
104

 Här ges 

bilden av den kristna församlingen som utsätts för förolämpningar av andra människor och får 

en stark inre sammanhållning. Kränkningar utifrån är även något som de troende individerna 

får uppleva personligen. Bland annat blir konsekvensen av Bibelkvinnan Tongs livssval att 

”hon därför förbannades och utstöttes av sin mor och sin enda syster.”
105

 Detta förstärker 

artikulationen av de troende och kristna som religiöst hängivna vilka trots omgivningens spott 

och spe håller fast vid sin tro och den kristna gemenskapen.  

 

4.5 Delsammanfattning 
1928 års berättelser reproducerar till viss del tidigare diskursiva formationer. Avgudadyrkan 

fortsätter att artikuleras som något negativt, om än i mer detaljerade former än tidigare. Den 

evolutionistiska och kolonialistiska diskursen reproduceras också i framställningen av 

befolkningens materiella nöd och efterblivenhet som ett tecken på hedniskhet. På så vis 

vidarebefordras också idén att missionen och missionärerna är de utomstående krafter vilka 

ska hjälpa befolkningen ur sin andliga nöd. Genom att representera hedningarna som hjälplösa 

och andligt nödgade offer och hedendomen som en ond kraft vilken ska bekämpas legitimeras 

missionärernas projekt. Samtidigt tränger sig den hegemoniska formationen längre in i 

diskursen där det religiösa och nationella subjektet förenas istället för att vara varandras 

antagonismer. Den kristna frälsningsdiskursen fungerar således stödjande för det 

kolonialistiska hjälpprojektet samtidigt som den utmanar den nationalistiska diskursens 

gränsdragande.   
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5. 1950 års missionsberättelser 

5.1 Kontinuitet och omstrukturering i diskursen 
I 1950 års diskursiva formeringar är det hierarkiska förhållandet mellan kristendomen och 

folkets religiösa seder fortsatt påtagligt. Detta illusteras i följande skildring om hur ”en sekt 

med främmande lära gjort stor skada i församlingen. Ogräset tycks kunna växa i vilken 

jordmån som helst.”
106

 Evert Melin fortsätter på samma tema i sin beskrivning av en omvänd 

man: ” Det var en stor dag, då han fick gå till hemmet dagen efter och taga ut avgudarna.”
107

 

Icke-kristna läror och avgudadyrkan beskrivs här som något avvikande vilket likt ogräs 

förorenar och vilket gör bäst i att rensas ut från människors hem. De religiösa seder 

missionärerna möter fortsätter även att artikuleras i diffusa termer. När missionär Lizzie Toft 

beskriver en lokal ceremoni konstaterar hon: ”En larmande gong-gong och en gnällande 

musik når oss från den lilla byn, Hoang-goa-ia, som ligger nere i dalen. Det är antingen 

bröllop eller begravning. I denna del av Kina har de nämligen samma musik för båda.”
108

 Det 

är inte så viktigt att bekymra sig om att förklara hur ceremonierna går till utan det räcker att 

konstatera att det innefattar gong-gonger och gnällande musik. På så vis försvåras den 

religiösa kommunikationen mellan missionärerna och människorna de möter vilket i sin tur 

bidrar till att upprätthålla skiljelinjerna mellan kristendomen och andra religiösa seder i en 

kolonialistisk diskurs. 

 Missionsskildringarna återvänder också till temat med den kristna missionären 

som hjälte och räddare. Missionär Josef N. Johansson riktar sig till missionsvännerna och 

konstaterar: ”Tack för att ni delar vårt ansvar för hedningarnas frälsning.”
109

 Ytterligare 

missionärer är också noga med att påpeka hur befolkningen själva önska få hjälp från 

missionärerna: ”där det hållits en stor konferens, uttalade flera närvarande kristna ledare sin 

tacksamhet till de utländska missionärer, som stannat kvar i landet under denna kristid.”
110

 

Genom att hänvisa till medlemmar ur befolkningen som visar tacksamhet åt missionärerna 

legitimeras det kolonialistiska frälsningsprojektet både av missionärerna själva och av andra. 

Nodalpunkten missionen artikuleras således som en räddning och som folkligt krävd.  

Missionsberättelserna skildringar av missionen som räddningen ställs mot 

beskrivningar av missionens svåra verksamhetsförhållanden vid denna tid. Om två 

oomnämnda platser berättas: ”Något gemensamt för dessa två platser är, att de kristna genom 
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en intensiv propaganda påverkats att inte ha något med oss missionärer att göra.”
111

 I 

ytterligare ett brev omnämn de svåra förhållandena för missionärer: ”Visst har förhållandena 

tvingat skaror av utländska missionärer att lämna landet i en tid, som överflödar av problem 

och svårigheter.”
112

 De försvårande omständigheterna för missionen driver i sin tur 

missionären att omvärdera sin roll i arbetet. Widberg fortsätter: ”missionären behöver inte alls 

känna sig överflödig och utstött, om han intager platsen tidsläget anvisar honom.”
113

 Denne 

kan inte längre vara ansiktet utåt för missionen utan måste: ”Som utlänningar får vi intaga en 

mera obemärkt ställning än tidigare”
114

 Missionärerna befinner sig således i en situation där 

de måste hålla en betydligt lägre profil än tidigare. Missionen artikuleras därmed som 

villkorad av den politiska och historiska situationen. Den är inte längre ett projekt för 

utländska krafter utan för landets kristna:” Dessa syskon bär nu en större börda i arbetet 

härute än vi utlänninger”.
115

 Missionären har därmed ett ambivalent förhållningssätt till 

missionen dels artikulerad som en yttre räddning för folket och dels som ett projekt vilket 

måste föras vidare av landets egna kristna. Följaktligen sker det en betydelseförskjutning vad 

gäller representationen av missionärerna som grupp och som subjekt där handlingskraftighet 

och aktivt arbete får stå tillbaka i förmån för vaksamhet och en mer dämpad profil. Här går 

det att se hur den kolonialistiska diskursen i allt högre grad utmanas av en kristen 

frälsningsdiskurs där missionen inte i första hand artikuleras som ett utländskt fört företag 

utan som ett projekt drivet av kristna för andra religiösa grupper.  

 

5.2 Hedningarna respektive hedendomen 

I missionsberättelserna fortsätter nodalpunkterna hedningar och hedniskhet att artikuleras i 

termer av offerskap. Ericson och Toft skriver exempelvis om ”dessa människor i deras 

hedniska hopplöshet”
116

 I missionsrapporten går det vidare att läsa ”Kinas kristna och dess 

många miljoner hedningar behöva våra förböner.”
117

 Hedningarna fortsätter därmed att 

konstrueras som offer befinnande sig i hopplöshet och nöd. Ytterligare uttalanden stödjer 

denna analys, även om dessa inte i direkt mening refererar till hedningarna som grupp. Evert 

Melin beskriver exempelvis ”Det gula folket, det folk, som sänkts i nöd och lidande, är även 
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med i denna underbara frälsning.”
118

 Helge Widberg beskriver vidare befolkningen i en stad 

han vistats i som ” stadens arma människobarn” och nämner sedan hur ” verklig nöd ryckt oss 

in på livet.” under ett möte med hemlösa barnhemsbarn.
119

 Detta förstärker bilden av en 

nödgande befolkning vilken har möjlighet att frälsas. På så vis upprätthålls den kolonialistiska 

diskursen och den kristna frälsningsdiskursen där hedningarna och befolkningen artikuleras 

som offer och i behov av frälsning.  

 Även vad gäller artikulationen av nodalpunkten hedendomen fortsätter denna att 

framställas som en mörk kraft och fiende. Josef Johansson beskriver en missionärs verk i 

termer av att ”sprida evangeli ljus för att så skingra hedendomens mörker.”
120

 Vidare 

omnämner paret Gustafsson ”de, som arbeta på hednafälten, där striden är så hård.”
121

 

Nodalpunkten hedendomen kopplas här samman både med specifika fält och med mörker och 

strid. Det blir den mörka fiende vilken måste bekämpas genom evangeliets ljus. Det finns 

även andra uttalanden vilka inte hänvisar till hedendomen som sådan men som ändå skapar en 

bild av en ondskefull, icke-kristen kraft. I en översikt över Helgelseförbundets 

missionshistoria i Kina beskriver Carl Anderzén hur ”ondskans andemakter” flydde bort från 

ett hus då missionärerna flyttade in.
122

 Återigen är det icke-kristna sammankopplat med onda, 

aktiva makter. Hedendomen och ondskans andemakter artikuleras således som aktiva parter i 

striden mellan ljus och mörker. De blir då en motpol till de passiva och handlingsförlamade 

hedningarna vilka behöver missionärerna för att ta sig ur sin situation. På så vis fungerar 

artikulationen av hedendomen och hedningen mycket effektivt för att befästa både en 

kolonialistisk diskurs och en kristen frälsningsdiskurs där subjektspositionerna hedning och 

hedningar respektive troende och kristna utgör de huvudsakliga differentieringsgrunderna.  

 

5.3 Svenskhet respektive kinesiskhet 
Från att ha haft en relativt liten roll i 1928 års missionsberättelser kommer den nationalistiska 

diskursen återigen att inta rampljuset 22 år senare. Hänvisningar till Sverige och svenskar 

förekommer ett antal gånger i berättelserna. Josef Johansson önskar de hemresande 

missionärerna ”en lyckosam färd över haven hem till älskat fosterland.”
123

 Ericson och Toft 
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beskriver hur de på språkskolan är ”bara två svenskar. Vi talar ofta om Sverige.”
124

 Närvaron 

av Sverige och svenskheten är påtaglig i dessa beskrivningar. Dessutom används religionen 

för att kontrastera det svenska mot det kinesiska:  

Den som haft förmånen att växa upp i ett samhälle med kristna grundvalar, har svårt att förstå 

vilken trygghet, rikedom och välsignelse detta är, förrän han upplevt andra samhällstyper. Sedan 

jag här bevittnat denna ohejdbara och å andra sidan hopplösa kamp för uppehälle, frihet och 

rättvisa, ville jag ropa högt till vårt svenska folk: Värna det svenska, kristna samhället, ty där finns 

ovärderliga värden, som står på spel. […] Det hedniska samhället, som kineserna i årtusenden 

omhuldat och varit stolta över, har nu också gått sönder. Det var dock bättre än laglöshet.
125

 

Widbergs uttalande befäster en koppling mellan nodalpunkten svenska och det kristna, trygga, 

rika, välsignade och värdebärande. Detta samtidigt som nodalpunkten hedniska förknippas 

med kineser och med något som är bättre än laglöshet men inte lika bra som det svenska, 

kristna samhället. På så vis förstärker missionsberättelserna både hierarkin mellan 

kristendomen och det hedniska och mellan det svenska och kinesiska.  

Missionsskildringarna innefattar även beskrivningar av kinesiska säregenheter. 

Dessa beskrivningar är inte enbart negativa utan är i flera fall av inkännande och beundrande 

karaktär. Lizzie Toft beskriver det kinesiska landskapet i mycket romantiserade ordalag: ”Jag 

känner mig för fattig i orden att beskriva hur vackert det är här. Jag var alldeles betagen, när 

jag för några veckor sedan såg några mimosa-träd i blom. Kanske du även sett de vackra 

fresia i en blomsterbutik hemma. Här plockar vi dem ute.”
126

 Det är inte bara naturen, även 

människornas aktiviteter väcker beundran: ”Jag stod betagen och tittade på den dagen de 

plöjde dessa fält med vattenbufflar. Jag undrar om en svensk bonde skulle klara av att plöja i 

vatten med en träplog.”
127

 Toft ställer således nodalpunkten svensk i relation till kineserna 

som hårt arbetande bönder. Dessutom ställs det svenska i relation till det kinesiska i termer av 

vacker natur. Skildringen utgår således från en positiv om än exotifierad och essentialiserad 

bild av det kinesiska i relation till det svenska. Dock är det tydligt att denna positiva skildring 

främst gäller icke-religiösa element: ”Våra befriare är föregångsmän i förbättringar av många 

slag, men vi veta ju, att en kultur utan Gud, icke har det väsentliga.”
128

 Att det kristna är 

överlägset det hedniska råder det således inga tvivel om. 

 Även om den nationalistiska diskursen återigen fått en stor roll i missionärernas 

berättelser skiljer sig artikulationen av nodalpunkterna Kina och kinesiskt respektive svenskt. 
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Widberg kommenterar vad svenska tidningar skrivit om Kina: ”Det mesta av vad som sagts, 

har väl haft sin grund, men en del betraktar vi, som lever mitt uppe i landets förhållanden, 

som grundlösa och skadliga överdrifter.” Widberg dristar sig till att kalla det en svensk 

tidning skriver om att Kinas folk slutat äta gräs, löv och lera för ”en viss sorts propaganda.” 

Det är visserligen vanligt förekommande att folk äter detta på den kinesiska landsbygden men 

det är också ”gott och nyttigt för hälsan”. Widberg konstaterar slutligen ” Kineserna har väl 

reda på vad som är matnyttigt eller inte. Några kannibaler och lerätare har vi däremot inte sett 

eller hört skulle finnas i landet.”
129

 Widberg ironiserar här över den svenska pressens 

onyanserade och okunniga uttalanden om kineserna och Kina. Han sätter sig därmed i något 

av en auktoritetsposition i förhållande till resten av det svenska folket. Det svenska kopplas 

följaktligen ihop med okunnighet medan kineserna beskrivs som väl medvetna om vad som 

kan klassas som nyttig mat.  Widbergs uttalanden visar då hur missionärerna vid denna tid 

inte bara drar en skiljelinje mellan kristna och hedningar och mellan svenskar och kineser 

utan även mellan missionärerna som kunniga och andra svenskar som okunniga.  

 

5.4 En ny antagonism och hegemonisk formation 
Uppluckrandet av gränserna mellan att vara kines och troende tar sig ett starkare uttryck än 

tidigare i 1950 års missionsskildringar. Astrid och Helge Widberg omnämner en kristen 

medarbetare som ”lille präktige evangelist Tien-Mao” och i en tidigare skrift nämner Helge 

”en past. Chia-yu-ming från Shanghai, en liten svag sjuttioettårig man, som dock lär ska 

besitta ovanliga gåvor på det andliga området.”
130

 Således artikuleras dessa individer som 

präktiga och andligt begåvade subjekt snarare än utifrån nationella förtecken. Till skillnad 

från i tidigare skildringar är detta även förekommande i skildringen av kristna som grupp. 

Missionär John bekräftar: ”Och att få komma ut och besöka de kristna! Isoleringen är 

synnerligen påfrestande för våra syskon.”
131

 Här representeras nodalpunkten kristna som våra 

syskon. Den kristna gruppen är då inte artikulerad som en nationellt bunden grupp utan som 

en övergripande gemenskap där missionärerna visar solidaritet och tillhörighet med andra 

inom samma religiösa grupp. Dessa solidaritetskänslor uppenbarar sig även i formuleringar 

såsom ”våra troende” och när paret Widberg beskriver de kinesiska medarbetarna  som 

”präktiga och varma kristna” och ”syskon”.
132

 Med detta inte sagt att formuleringar som 
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”infödda kristna” och ”kinesiska kristna” inte förekommer i materialet, dock utmanas de av 

ovanstående uttalanden. På så vis befästs en alternativ hegemonisk formation inom en kristen 

frälsningsdiskurs där den främsta skiljelinjen inte går längs med nationell tillhörighet utan 

mellan olika religiösa grupper och subjekt i den diskursiva formationen.   

  Samtidigt som en ny hegemonisk formation etableras kommer en ny antagonism 

att formuleras. I materialet återkommer missionärerna till problemet med kristna så kallade 

avfällingar, det vill säga kristna som avsagt sig sin tro. Widberg skriver om dessa: ”Deras tro 

har blivit bedömd som vidskepelse och många som förr var med i gudstjänsterna, ansåg det nu 

bäst att avsvärja sig sin tro och så slippa hån och andra svårigheter. Det finns dock de som 

hellre vågat livet och gått genom djupa vatten i tro, än att välja avfällingens olyckliga stig.”
133

 

Här etableras en konflikt mellan två religiösa grupper, mellan avfällingarna som är för svaga 

för att hålla fast vid tron och de kristna som är modiga nog att riskera allt för densamma. Carl 

Anderzén beskriver vidare hur: ”Nödtider har också gått över församlingarna, då 

lärdomsvädren blåst och åstadkommit förstörelser. Sådana tider äro sållningstider, som luttra 

och rensa ut det oäkta.”
134

 Således konstrueras ett differentieringssystem mellan så kallade 

äkta kristna vilka stannar i församlingen och är fasta i tron och avfällingar vilka är falska och 

svaga i tron. På så vis befästs en antagonism mellan subjektspositionen kristen och 

subjektspositionen avfälling där det inte går att vara en sann kristen utan att offentligt hålla 

fast vid sin tro.  

 

5.5 Delsammanfattning 

1950 års missionsberättelser fortsätter att upprätthålla rangordningen mellan den kristna tron 

och andra religiösa praktiker och grupper. Den kolonialistiska diskursen gör sig fortfarande 

gällande i representationen av hedningarna som andligt nödgade och i önskan av hjälp från 

missionärerna samtidigt som hedendomen utgör den aktiva fienden. Den nationalistiska 

diskursen återfinns också i materialet där det läggs betoning på samhällets nationella och 

religiösa karaktär. Samtidigt omvärderas missionärens roll och dennes relation till det svenska 

vilket bidrar till att utmana tidigare skiljelinjer mellan olika grupper. En ny hegemonisk 

formation upprättas då utifrån en kristen frälsningsdiskurs. Samtidigt skapas en ny 

antagonism inom den kristna gruppen vilken fungerar för att etablera en inomkristlig hierarki.   
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6. Diskussion 
Denna del av uppsatsen ämnar visa på generella förändringstendenser och konstanter som går 

att finna i missionsberättelsernas diskursiva konstruktioner över tid. Syftet är att knyta 

samman de resultat vilka analyserats i huvuddelen för att få en tydligare bild över hur 

diskurserna kring religiösa praktiker, grupper och subjekt förändrats respektive varit konstanta 

över tid. Detta kommer att göras utifrån en tematisk överblick där de olika diskurserna och 

deras konstruktioner analyseras och där kronologiska förändringar inom dessa lyfts fram.

 I de tidiga missionsberättelserna läggs grunden för en diskursiv formation vilken 

kommer att prägla senare tids missionsskildringar, nämligen det kolonialistiska 

diskurskomplexet. Genom att beskriva folket såsom andligt nödgande och befinnande sig i 

andligt mörker legitimeras det koloniala räddningsprojektet. I detta räddningsprojekt 

artikuleras missionärerna som handlingskraftiga räddare av det kinesiska folket. Därmed 

befästs en kolonialistisk diskurs där en utifrån stående makt anses vara den enda lösningen på 

Kinas andliga mörker. Denna diskurs innefattar en negativ syn på de religiösa praktiker 

missionärerna möter ute på fältet. Genom att artikulera avguderiet såsom falskt och oförfinat 

etableras således en hierarki mellan kristendomen och andra religiösa traditioner. Denna 

hierarki fortsätter sedan att existera i nästkommande årgångar där nodalpunkterna avguderiet 

och avgudadyrkan artikuleras som oäkta och ett resultat av okunnighet. Missionärerna 

behåller också sin roll som folkets räddare vilka ska lyfta folket ur andligt mörker. Intressant 

att se är dock att denna roll till viss del kommer att omvärderas i 1950 års missionsberättelser. 

Nodalpunkterna vi eller missionärerna fortsätter att artikuleras som handlingskraftiga och 

hjältar, dock kommer denna diskursiva formation att utmanas av uttalanden vilka artikulerar 

missionärerna som förföljda och befinnande sig i en bakgrundsposition. På så vis kommer den 

kolonialistiska diskursen att delvis undermineras, i alla fall vad gäller missionärernas roll i det 

andliga upplysningsarbetet. 

 Det sker ett gränsdragande mellan olika grupper och subjekt i den diskursiva 

formationen. Detta gäller dels på ett allmänt plan där missionärerna återkommande återvänder 

till nodalpunkterna vi och utlänningarna i relation till de infödda och kineserna. Det gäller 

också på det religiösa planet där skiljelinjer dras mellan nodalpunkterna troende, 

kristna/kristen respektive hedningar/hedning. Dessa kopplas också samman så att utlänning 

och vi ekvivaleras med troende och kristen och hedningar/hedning kopplas samman med icke-

kristen. Den nationalistiska diskursen förstärker denna uppdelning då den också 

sammankopplar kinesiskhet med hedningar på det kollektiva planet. Detta skapar en 
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antagonism mellan den representerade gruppen kineser och subjektspositionerna troende och 

kristen.  

Intressant att notera är att antagonismen kommer att luckras upp på det 

individuella planet. I de tidiga missionsberättelserna finns tendenser att lösa upp gränsen 

mellan att vara troende och kines, detta kommer att få en allt större roll i 1928 och i 1950 års 

missionsberättelser. Genom de personliga omvändelseberättelserna kommer den enskilde 

troende och kristna kinesen att lyftas fram som subjekt. Detta tas ett steg längre i 1950 års 

skildringar där det religiösa subjektet beskrivs främst i form av sin kristenhet och tro istället 

för sin nationella tillhörighet. Denna hegemoniska formation där gränserna mellan 

nodalpunkten kines och troende/kristen allt mer löses upp sätter också sina spår på det 

kollektiva planet. I 1950 års berättelser tar detta sig i uttryck i att församlingarna som finns på 

fältet i allt högre grad beskrivs som kristna och troende snarare än kinesiska och infödda. Den 

kristna frälsningsdiskursen har därmed fått en mer framträdande roll där fokus ligger på de 

religiösa snarare än de nationella nodalpunkterna. 

Uppluckrandet av skiljelinjer mellan olika nationella grupper kan sägas vara en 

följd av den förändringspotential som går att spåra i 1891 års frälsnings- och evolutionistiska 

diskurser. Dessa satte tilltro till Kina och dess hedningars förändringsbarhet och potential att 

lyftas ur okunnighet. Genom att frälsa och leda hedningarna och Kina till väckelse kunde de 

utvecklas och bli andligt upplysta. Dessa två diskurser leder därmed vägen för ett 

uppluckrande av det nationella gränsdragandet eftersom fokus ligger på det religiösa 

gränsdragandet mellan olika grupper. I ljuset av detta kan 1928 och 1950 års 

missionsberättelser betraktas som ett partiellt införlivande av dessa diskurser i beskrivningen 

av de religiösa grupperna och subjekten. Den personliga omvändelsen och de kristna 

församlingarna fungerar då som konkreta exempel på individers och gruppers 

förändringsbarhet och utvecklingsförmåga. Dessutom kommer frälsningen och väckelsen att i 

allt högre grad ses som sammankopplat med samhällets materiella utveckling. I 1928 års 

berättelser blir således samhällets utveckling en direkt följd av det andliga tillståndet i landet. 

Hedningarnas förändringsbarhet artikuleras därmed tillsammans med potentiellt materiellt 

välstånd.  

Den hegemoniska formation vilken fungerar för att lösa upp gränserna mellan 

olika subjektspositioner åtföljs av en ny typ av antagonism. Antagonismen mellan 

nodalpunkterna hedningar/hedning och kristna/troende kommer då att kompletteras med en 

liknande sådan mellan kristna/troende och avfällingen/avfällingar. Detta införlivas först i 

1950 års missionsberättelser där nodalpunkten kristna/troende får en utökad betydelse. Att 
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vara kristen/troende förknippas då med äkthet, mod och risktagande medan 

avfällingen/avfällingar förknippas med offentlig avsägning av tro, falsk tro och svaghet. Att 

vara en avfälling och offentligt avsäga sig sin tro blir därmed oförenligt med att vara en sann 

kristen. Inom den kristna frälsningsdiskursen sker således ett ytterligare 

differentieringssystem mellan olika religiösa grupper vilket fungerar för att befästa hierarkin 

mellan troende och andra religiösa grupper. 

 Även om den nationalistiska diskursen fått en mindre roll i 1950 års diskursiva 

konstruktioner av de kristna grupperna och subjekten fortsätter den att spela en roll på det 

större samhälleliga planet, eller rättare sagt, den återkommer från att ha befunnit sig i skuggan 

i 1928 års berättelser till att få en mer framträdande roll igen. Nationen och nationalkaraktären 

får här en mer utvecklad roll än vad som varit fallet tidigare. Sverige och det svenska 

artikuleras som ett kristet samhälle som fungerar värdebärande i kontrast till kinesernas 

samhälle vilket konstrueras som hedniskt och underordnat det svenska, kristna. Således 

fortsätter hierarkin mellan kristendomen och andra religiösa traditioner att befästas i en 

nationalistisk diskurs, även om detta främst sker på den samhälleliga snarare än den 

individuella och gruppmässiga nivån. Viktigt att betona är dock att detta främst gäller det 

religiösa perspektivet. Det finns nämligen exempel på berättelser som uttrycker beundran för 

det kinesiska landskapet och folkets levnadssätt även om synen på religionen fortsätter att 

vara densamma.   

Hierarkin mellan kristendomen och andra religiösa praktiker fortsätter att leva 

kvar i alla missionsberättelser. Dock visar de senare sådana vissa tecken på förståelse och 

sympati. Under båda dessa år artikuleras hedningarna och hedningen som offer och andligt 

nödgade. Nodalpunkterna vi och missionärerna artikuleras därmed som räddare av dessa offer 

ur andligt mörker. Att hedningarna fortsätter att hålla fast vid sina praktiker och seder ska 

därmed inte ses som ett tecken på deras ondska utan som ett resultat av andlig och materiell 

desperation. Den verkliga fienden artikuleras i termer av nodalpunkterna 

hedendomen/hedniskheten och ondskans/mörkrets makter vilka håller hedningarna fångna i 

mörker och vilka är aktiva kämpar mot kristendomen. De religiösa grupperna och individerna 

som missionärerna möter fortsätter alltså att representeras som hedningar även om dessa 

nodalpunkter tillskrivs ytterligare karaktärsdrag i termer av offerskap i de senare 

missionsberättelserna. Detta legitimerar därmed en kolonialistisk diskurs där utomstående 

makter måste hjälpa till för att befria befolkningen ur andlig fångenskap. 

 Missionärernas berättelser hämtade från årgångarna 1891, 1928 och 1950 visar 

tecken på både kontinuitet och förändring vad gäller de diskursiva konstruktionerna. Både de 
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religiösa grupper och subjekt som konstrueras och de karaktärsdrag de tillskrivs genomgår 

förändringar över tid. Dock tenderar synen på icke-kristen religiös praxis att i grunden vara 

konstant över hela tidsperioden. Den religiösa hierarkin består mellan kristendomen och andra 

religiösa praktiker och grupper och den så kallade hedningen och hedendomen fortsätter att 

framställas i negativ dager. De religiösa grupperna fortsätter således att artikuleras utifrån 

utgångspunkterna kristendom respektive hedendom även om differentieringen och 

artikulationen inom dessa grupper tenderar att se något olika ut vid olika tidpunkter.  

  

 

  



39 
 

7. Slutsatser 
Denna uppsats har identifierat framförallt tre diskursiva modeller i missionärernas berättelser, 

den kolonialistiska, den nationalistiska respektive den kristet frälsningsmässiga, vilka 

kompletterats med en evolutionistisk diskurs. Inom dessa diskurser har förekommit teman 

vilka varit centrala också i den tidigare forskning som gjorts om reseskildringar i allmänhet 

och missionärernas skildringar i synnerhet. Det nationalistiska temat är något som både går att 

finna i de tidiga missionsskildringarna och i Nybergs studie av reseberättelser. Tematiken 

kring hedningen som offer och förändringspotentialen hos hedningen är något som vidare 

utvecklats av Claesson i hennes studie. Dock har inte dessa studier ägnat sig åt en tydligare 

kronologisk analys över förändringen från slutet av 1800- till mitten av 1900-talen. De har 

därför inte kommit åt hur de olika temana interagerar med varandra över tid i diskursiva 

formationer. Denna undersökning har visat att diskurserna ömsom förstärker, ömsom 

underminerar varandra. Exempelvis kan den kristna frälsningsdiskursen vid en tidpunkt 

fungera som ett stöd för den nationalistiska diskursen när den vid ett senare tillfälle 

underminerar denna på individuell nivå.  

 Eftersom denna undersökning utgått från ett diskursteoretiskt perspektiv har 

stort fokus legat på hur individuella och kollektiva identiteter skapas i den diskursiva 

formationen. Tidigare forskning har visserligen fokuserat på relationen mellan missionären 

och de människor hen möter i fältet, exempelvis har Claesson undersökt hur missionärerna 

beskriver mötet med befolkningen i Kina utifrån olika tankefigurer. Dock kan denna 

undersökning visa hur missionärernas beskrivning av relationen förändras utifrån olika 

nodalpunkter och hur dessa artikuleras i den diskursiva formationen. Det blir således en mer 

systematisk analys av grupprepresentation och subjektsbildning i förändring. Med hjälp av 

begreppen antagonism och hegemonisk formation går det därmed att visa hur olika diskurser 

och diskursiva identiteter krockar eller möts i skapandet av hedningar/hedningen respektive 

kristna/troende och hur detta förändras över tid.  

 Synen på kristendomens avgörande roll i att förbättra de materiella 

förhållandena är något som både identifierats i denna analys och i Nybergs studie av 

reseskildringar. Dock visar missionsberättelserna att det sker en viss förskjutning vad gäller 

detta över tid. I 1928 års skildringar beskrivs kristendomen som den slutgiltiga lösningen på 

Kinas problem. Senare års berättelser ger dock en alternativ bild, visst är kristendomen 

värdebärande och viktig i samhället men det innebär inte att inte Kina har vissa element vilka 

tåls att beundras och förstås. Trots den andliga depraveringen har landet ett vackert landskap 

och en hårt arbetande befolkning som dessutom har betydligt mer kunskap än vad svenskar 
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ger dem erkännande för. Det syns därmed inte omöjligt att vara andligt nödställd men 

samtidigt kunnig inom andra områden. Undersökningen har därför visat hur missionärernas 

attityd förändras och blir något mer nyanserad över tid. 

 Genom undersökningen har det varit möjligt att se hur teman vilka identifierats 

av tidigare forskning utvecklats över tid. Den negativa synen på andra religiösa praktiker har 

visat sig konstant, både i tidigare studier och i denna undersökning. Dock har den 

metamorfosiska tankefiguren vilken utvecklades av Claesson och identifierades i form av 

befolkningens förändringspotential i denna undersökning blivit allt starkare över tid och satt 

sina spår i hur antagonismer och hegemoniska formationer fungerat över tid. Det 

nationalistiska temat har å andra sidan följt en mer brokig utvecklingslinje från att ha varit 

starkt 1891 till att minska i betydelse 1928 för att återigen inta en huvudroll i de diskursiva 

formationerna, om än med ett ökat samhälleligt fokus. Tidigare forskning har därmed fungerat 

som ett stöd för att finna relevanta ämnen i berättelserna vilka studerats utifrån 

diskursteoretiska modeller och metoder för att spåra förändring och kontinuitet.    

 En vidareutveckling av denna undersökning kan fokusera på olika punkter. Dels 

skulle det vara av värde att genomföra en mer övergripande undersökning där fler svenska 

kristna förbund vilka förde mission i Kina skulle kunna inkluderas för att se vilka tendenser 

som går att spåra i deras missionsberättelser. På så vis skulle en få en större bild av vilken 

uppfattning de svenska missionärerna hade om de religiösa grupper, subjekt och praktiker de 

mötte i Kina. Det skulle också vara av intresse att se hur synen på andra religiösa praktiker 

och grupper förändras i och med att Helgelseförbundets verksamhet förflyttas från Kina till 

andra länder i Ostasien. Detta blir således en undersökning vilken fortfarande rör sig inom det 

diskursteoretiska perspektivet men som använder detta för att göra en jämförelse mellan olika 

missionsfält och tidsperioder. Slutligen skulle det vara av intresse att ge undersökningen ett 

tydligare historiskt perspektiv där den diskursiva förändringen över tid sätts i relation till 

omgivande samhällsförändringar i exempelvis Kina eller Sverige. Det skulle ge en ökad 

förståelse kring varför diskurserna förändras såsom de gör och vilka mekanismer som 

påverkar de diskursiva processerna. 
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Bilagor 

Utdrag ur Emanuel Olssons Bref från Kina 1891, s. 41-42: 

Må Kina vara tyst för Herren och höra hvad Herren Gud talar! Herren är i sin helgedoms 

tempel. Hans tempel äro vi. Vi äro i Kina; derför är Herren i Kina. Och Kina skall höra hvad 

Herren Gud talar. Tillsvidare få vi lof att vara tysta en liten tid för kineserna. Under tiden ropa 

vi till Gud för dem. 

Vår uppgift är att göra Kristus känd, der man ej alls hört om honom; att genom krafter och 

tecken bryta ned satans bålverk; att nedbedja den hel. Andes gåfva öfver de nyomvända i tro 

medels handpåläggning; att undervisa de nyomvända och föra dem till Kristi fullhets 

åldersmått. Allt detta är apostoliskt arbete. Vänner, som bedjen för oss, bedjen definitivt om 

detta för oss! Tänken icke att vi äro högmodiga, då vi så önska. Kinas nöd fodrar det. Vi 

behöfva det för att icke lida skeppsbrott i tron i afseende på arbetet för Gud, som så många 

före oss ha gjort och nu ej mera hafva kraft med sig. 

Icke blott arbetarne äro behöfliga för Kina utan Kina är behöfligt för arbetarne. O, huru 

många, som skola förlora sin första kärlek, som de efter åratals ljumhet genom Kina 

återvunnit, om de hindras från att gå ut genom Kina-komitéernas otro! Må det icke så ske! 

Utdrag ur Natanael Carlesons Från våra kinamissionärer 1891, s. 106 

Derjemte och framförallt bedja vi den lefvande Guden om de största möjliga välsignelser i 

arbetet bland detta folk, som ligger så djupt sjunket i afguderi och alla möjliga synder, såsom 

man allt klarare ser ju längre man vistas här och får kännedom om deras lefnadssätt. T. ex. om 

man går ut i staden och dess omnejd, finner man stora och små afgudatempel i stort antal; 

somliga äro verkligen ett bevis för folkets skicklighet […], men jag känner mig riktigt sjuk i 

min ande att se, huru de arma menniskorna tillbedja sina gjorda gudar, på samma gång som 

man känner, huru fästade de äro vid denna falska gudadyrkan. […] Och detta utgör ett av våra 

hufvudsakliga böneämnen, att Gud, som är densamme som fordom, skall gifva oss de gåfvor, 

som de första lärjungarna undfingo, emedan, efter hvad vi kunna förstå, Guds verk derigenom 

skall vinna största framgången, då folket ser den lefvande Gudens underbara gerningar såsom 

en stor åtskillnad från deras döda gudar. 

  



 
 

Utdrag ur Bibelkvinnan Tong av missionärerna i Lingkiu 1928, s. 381-382 

Så har hon lämnat oss och Guds verk här nere, denna trogna tjänarinna! Sönd. d. 12 aug. 

under det Herrens döds åminnelse firades i kapellet (sommarens stormöte), löstes hennes ande 

från hyddan, som fem dagar plågats av svår tyfusfeber. Allt gick så hastigt, så vi kunna 

knappats fatta verkligheten. Aldrig mera se hennes kärleksfulla omtanke, vare sig det gällde 

missionsarbetet, stationens bästa eller oss missionärer! Aldrig mera inhämta hennes sunda 

omdöme, råd och hjälp, då svårigheter uppstå i arbetet! Tong-ta-fa var en fiende till allt 

halvliv. Helt hade hon brutit med buddhan och hedendom för 23 år sedan, och hon fodrade 

detta av andra. Hon rådfrågade sig ej med kött och blod, utan blev trogen den himmelska 

synen, fastän hon därför förbannades och utstöttes av sin mor och sin enda syster. Det såret 

hade svårt att läkas. Både hon och hennes man blevo omvända genom en kristen från deras 

by. 

Även hedningarna säga: >>Var någon en kristen, så var hon det.>> Hennes trofasthet röjdes 

även däruti, att hon aldrig glömde de missionärer, hon stått nära, och förstod som få alla 

missionärernas offerstig, kanske därför att hon, fast på annat sätt, fått offra de sina. 

Naturligtvis för henne, voro de första de käraste. Syskonen Höglanders voro hennes andliga 

>>far>> och >>mor>>, som hon nämnde med saknadens tårar. […] Under våra besök i 

gårdarma ställde hon ofta sig själv mellan utlänningarna och de ilskna hundarna, och gärna 

hade hon tagit bannor och hån även för oss. I fjol våras, då konsuln rådde till avresa, och flera 

av kineserna kanske hyste ett hemligt hopp att vår frånvaro skulle göra det drägligare för dem, 

var hon den enda, som sade: >>Stannen, och litom oss dö tillsammans!>>  

Utdrag ur Ruth Ohlsons Från Kina: Brev från Ruth Ohlson 1928, s. 421 

Först något om Li-hsi-ie’s mor! Hon kom till oss för snart åtta år sedan. Förut trodde hon sig 

ej behöva frälsning, tu hon kunde-läsa. Att de övriga i familjen voro så fientliga, har hon till 

stor del lyckats dölja. Tre av sönerna har gått igenom vår missions skolor, på egen bekostnad, 

samt lyckats bra i provinshuvudstaden, men- sin barnatro ha de förlorat. >>Det är 

vidskepelse>>, sade de till f. d. kamrater, nuvarande evangelister. Hos oss togo de på sig 

fromhetens mantel. De förmanade modern att ej vara så >>rhe-hsin>> = >>varmhjärtad 

kristen; det brukades ej i stora världen.>> […] Då vi i juli voro hemkomna från Kuangling, 

förde hon hit sin fjärde son. Hon trodde, att han var besatt, ty han rasade mot Jesus och de 

troende. Det var nog hans hjärteställning, som framkom under yrseln.) Han kom emellertid till 

sans, då vi bådo. Han erkände att han gått vilse, sedan han lämnade skolan, och ville nu bli 



 
 

frälst. På tredje dagen hämtades han helt hastigt av en farbror och sin äldste bror. Nu gjordes 

löften och frambars rökelse till gudar och andar. Modern tålde han ej. Tillsammans bådo vi 

Gud förändra detta, och då hon kom hem, var han vänlig. Det var dock klart för alla i 

familjen, att hon genom sin tro på Jesus dragit olycka över dem. Då det satt upp en >>hi>>, 

genom vilken djävulen dyrkas, tvingades ur henne de orden: >>Det är väl så>>, men hon 

deltog ej i ceremonierna. [..] Hon lät dock de våra förstå, att hon ej kunde uthärda 

förbannelserna i hemmet. >>I hjärtat hör jag Jesus till, men jag skall ge pengar till 

evangelisterna istället för att gå på möten.>>  

För några dagar sedan sjuknade äldste sonen i tyfus. Även han rasade mot modern. Han måste 

hållas men lyckades giva henne ett svårt bett. Då han dött, tycktes de onda makterna 

fullständigt skymma bort Jesus för den sörjande modern. I går sporde jag, att hon slagit sitt 

ansikte blodigt i förtvivlan över att ha […] gudarna. Vilket hindrande exempel för svaga 

sökare och hedningar!   

Utdrag ur Brev från språkskolan i Chungking, författad av Inglis Ericson och Lizzie Toft 

1950, s. 118: 

Bland de fyrtionio eleverna i språkskolan i Chungking, är vi bara två svenskar. Vi talar ofta 

om Sverige och nu i eftermiddag har vi beslutat att sända en liten hälsning. 

Det är härligt solsken i dag, nästan vår i luften. Vi har icke ofta solsken, mest regn och 

dimma, därför sitter vi ute på verandan och skriver detta. Skolan ligger högt uppe i de 

grönklädda bergen, och vi har en underbar utsikt över dalarna och bergen omkring. En 

larmande gong-gong och en gnällande musik når oss från den lilla byn, Hoang-goa-ia, som 

ligger nere i dalen. Det är antingen bröllop eller begravning. I denna del av Kina har de 

nämligen samma musik för båda. På de smala gångstigarna, som leder hit upp, ser vi ofta folk 

från byn med stora korgar på ryggen. De är ute för att samla bränsle. Med sina hemgjorda 

räfsor skrapar de ihop tallbarr och gräs. För dem finns ingen söndag. I dag såg vi en gammal 

kvinna med bundna fötter och en fullastad korg stappla ner mot byn. När vi ser dessa 

människor i deras hedniska hopplöshet, blir vi ivrigare än någonsin att tillägna oss deras 

språk.  

  



 
 

Utdrag från Vad händer i Kina? av Helge Widberg 1950, s. 470-471 

I tal och skrift har vi på senare tid så ofta hört om nöden, den politiska olyckan och den 

kristna missionens undergång här i landet. Det mesta av vad som sagts, har väl haft sin grund, 

men en del betraktar vi, som lever mitt uppe i landets förhållanden, som grundlösa och 

skadliga överdrifter. Här ett ex. En svensk tidning skriver, att folket i Kina nu tröttnat på att 

äta gräs, löv och lera. Sådant liknar en viss sorts propaganda. Eftersom myndigheterna här 

även tar reda på vad våra svenska tidningar innehåller, ville man ju helst, att ens tidningar har 

ett för missionen och för Sverige hedrande innehåll. 

Då det gäller ätandet av löv och gräs, så kanske jag upplysningsvis skall tala om att det är 

mycket vanlig mat på den kinesiska landsbygden. I staden brukar även vi utlänningar äta det. 

Inte därför att vi saknar annan mat, utan därför att det är gott och nyttigt för hälsan. Vissa 

sorter hör inte heller till den billigaste maten. Kineserna har väl reda på vad som är matnyttigt 

eller inte. Några kannibaler och lerätare har vi däremot inte sett eller hört skulle finnas i 

landet. 

Ser vi på samhällets andliga sida, så är det mycket övrigt att önska, och visst har manfallet 

bland den kristna bekännarehopen varit stort på senare tid. Visst har förhållandena tvingat 

skaror av utländska missionärer att lämna landet i en tid, som överflödar av problem och 

svårigheter. Dock, trots allt, lever missionen vidare här i landet, människor till hjälp och 

frälsning och Gud till ära och pris. Vad församlingen förlorat i kvantitet , det har den vunnit i 

kvalitet. Därför bör vi som kristna inte på förhand se slaget förlorat och anse detta land som 

ett andligt stängt och i det närmaste dött Ryssland n:r 2. Sållningen och rensningen 

församlingen genomlevat, börjar redan bära frukt i form av nytt andligt uppvaknande, som 

rapporteras från flera håll.  

På en annan plats, där det hållits en stor konferens, uttalade flera närvarande kristna sin 

tacksamhet till de utländska missionärer, som stannat kvar i landet under denna kristid. De 

uttalade sin förhoppning att snart få hälsa nya medarbetare från utlandet. Det är inte så många 

platser, där den infödda församlingen inte längre vill ha med missionären att göra. Att sådana 

fall förekommit och finns är ett faktum, men de hör till undantagen. Församlingen förstår att 

uppskatta hjälpen från utlandet även i denna tid, och missionären behöver inte alls känna sig 

överflödig och utstött, om han intager platsen tidsläget anvisar honom. Även om man mera 

obemärkt än tidigare deltager i arbetet […]  



 
 

Så länge vi ser att församlingen inte hindrats i sin utveckling för vår skull, och så länge vi har 

tillåtelse att fritt predika i våra lokaler, ser vi det som en stor nåd att få vara här i denna tid för 

Kristi skull. Låt oss alla stå kvar inför Gud med det stora böneämnet Kina! Gud lever ju och 

vill använda oss alla att göra Djävulens planer om intet i detta land!  


