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ABSTRACT 
Sarja, Karin 2002: "Y et another Sister for Africa." Thirty-six Female Missionaries in 
Natal and Zululand 1876-1902. Studia Missionalia Svecana LXXXVIII. 367 pp. 
Uppsala. ISBN 91-85424-77-3. 

In Natal and Zululand Swedish missions had precedence through the Church of 
Sweden Mission from 1876 on, the Swedish Holiness Mission from 1889 on, and the 
Scandinavian Independent Baptist Union from 1892 on. Between 1876 and 1902, 
thirty-six women were active in these South African missions. The history of ali 
these women are explored on an individual basis in this, for the most part, empirical 
study. The primary goal of this dissertation is to find out who these women 
missionaries were, what they worked at, what positions they held toward the 
colonial/political situation in which they worked, and what positions they held in 
their respective missions. What meaning the women's mission work had for the Zulu 
community in general, and for Zulu women in particular are dealt with, though th.e 
source material on it is limited. Nevertheless, through the source material from the 
Swedish female missionaries, Zulu women are given attention. The theoretical 
starting points come, above ali, from historical research on women and gender and 
from historical mission research about missions as a part of the colonial period. 

Both married and unmarried women are defined as missionaries since both 
groups worked for the missions. In the Swedish Holiness Mission and in the 
Scandinavian Independent Baptist Union the first missionary/missionaries in Natal 
and Zululand were women. The Church of Sweden Mission was a Lutheran mission 
were women mostly worked in mission schools, homes for children and in a mission 
hospital. W omen were subordinated in relationship to male missionaries. In the 
Swedish Holiness Mission and in the Scandinavian Independent Baptist Union 
women had more equal positions in their work. In these missions women could be 
responsible for mission stations, work as evangelists and preach the Gospel. The 
picture of the work offemale missionaries has also been complicated and modified. 
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Till Ilpo och Martin 





Fôrord 

Tidig morgon pa ett hôgt berg i staden Jos i Nigeria. Det ar ett av mina star
kaste minnen fran aren som student och doktorand i missionsvetenskap vid 
Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Det var morgongudstjanst 
for kvinnor i Cherubim & Seraphim kyrkan i Jos. Denna kyrka ar en bland 
manga inom den stora gruppen av Aladura-kyrkor i Nigera. Kvinnorna var i 
olika aldrar, alla enhetligt kladda i langa, vita klader, manga med barn pa 
ryggen, huma i vackra afrikanska tyger. Nagra av kvinnorna var profeter 
och bar darfor ett rôtt band pa sina drakter och hôll en profetstav i handen. 
Gudstjansten var fylld av sang, forbôn med handpalaggning, uttalande av 
profetior, valsignelse ôver heligt vatten och utlaggning av bibelord. Allt un
der ledning av kvinnor. Eftersom berget betraktades som heligt hade vi tagit 
av oss skorna efter den nagot môdosamma klattringen. Jag var dar som falt
studiestudent fOr att intervjua kvinnor i denna kyrka. Och kvinnorna var 
manga. 1 atskilliga av dessa mangder av afrikanska kyrkor ar kvinnorna i 
majoritet- de bar upp kyrkorna, det sociala och diakonala arbetet, kanske 
ekonomin, det praktiska arbetet i kyrkolokalerna och de ar fôrebedjare och 
profeter for manga. Det var bland annat har som mitt intresse och engage
mang for att fâ veta mer om kvinnornas kyrkohistoria bôrjade. Vagen gick 
vidare fran kvinnor i Jos i bôrjan av 1990-talet till kvinnor och mission i det 
sena 1800-talets Sydafrika. Det har varit en larorik, môdosam och rolig vag 
att ga och manga har varit till stor hjalp. Jag vill nu tacka de personer som 
pa olika satt bidragit till denna avhandling. 

Mitt forsta tack gar till professor Carl Fredrik Hallencreutz, som fram till 
sin hastiga bortgang i mars 2001 var min handledare. Hans stora och rika 
kunskaper stalldes alltid till forfogande. Med entusiasm !aste och diskutera
de han texter. Ingen kunde som Carl Fredrik lasa ett ofardigt kapitel, se dess 
fortjanster och finna nya vagar for att gôra det sa oerhôrt mycket battre. Ef
ter sin pensionering fortsatte Carl Fredrik med, om môjligt, annu stôrre in
tresse som handledare och kritisk lasare av mina texter. Det ar med stor 
tacksamhet jag tanker tillbaka pa aren med Carl Fredrik som professor i 
missionsvetenskap och som min handledare. 

Docent Sigbert Axelson har varit en enastaende handledare under de 
sista aren av detta avhandlingsarbete. Han har alltid givit av sin tid fôr att 
lasa manus, diskutera och utbyta tankar. Sigberts nyfikenhet pa mina texter 
och mina fragor om kvinnliga missionarer har "smittat av sig" och varit till 
stor hjalp nar skrivandet har kants mer tungt an lustfyllt. Tack Sigbert fOr 
allt detta, fôr alla kloka synpunkter pa avhandlingstexten och for samtal dar 
olika uppfattningar rymts tillsammans med manga goda skratt. 

Â ven professor Ann-Sofie Ohlander har fungerat som handledare for 
denna avhandling. Hon har visat stort intresse for mitt arbete och for mitt 
amnesval. Hon har med skarpa last manus och givit manga konstruktiva 



f6rslag till forbattringar. Tack Ann-Sofie for goda rad och uppmuntran pa 
vagen. 

Pa ett senare stadium kom professor Alf Tergel in i bilden som amnesfo
retradare i missionsvetenskap. For stôd, uppmuntran och lasning av av
handlingsmanus under de sista aren av min forskarutbildning tackar jag Alf 
varmt. Docent Axel-Ivar Berglund har bistatt med rika kunskaper om 
Sydafrika. Med talamod har fragor om bl.a. sydafrikansk geografi, oversatt
ning av zuluord och sydafrikansk historia Ïatt svar, stort tack Axel-Ivar. 

Docent Tore Furberg har last mitt manus och kommit med goda forslag 
till forbattringar. Professor Oloph Bexell har alltid varit behjalplig med kun
skaper om det sena 1800-talets kyrkhistoria. Docent Ragnar Norrman har 
tagit sig tid att granska mitt avhandlingsmanus och givit synpunkter pa 
framforallt formalia. Ett stort tack till er. 

Jag har under min forskarutbildning ingatt i det hôgre seminariet i mis
sionsvetenskap vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Jag ar 
skyldig manga kollegor ett tack for synpunkter pa texter och for givande 
diskussioner. Jag vill tacka doktorandema Ulf Carmesund, Gunilla Gunner, 
Ove Gustafsson, Goran J anzon, Pernilla Parenmalm, Christopher Steed och 
Maria Sodling for att de tagit sig tid att lasa manus och for kloka forslag till 
forbattringar. Med Maria Sodling har jag haft manga givande samtal genom 
aren om bl.a. kvinno- och genushistoria, tack for detta Maria. Gunilla 
Gunner har betytt mycket som god van och kollega. Tack Gunilla for alla 
samtal, gemensamma arkivresor och for delande av gladje och sorg under 
dessa ar. 

Jag har haft f6rmanen att fa inneha doktorandtjanst vid Teologiska insti
tutionen i Uppsala. Det har inte bara givit mig tillgang till ett eget arbets
rum, utan framforallt trevliga arbetskamrater pa Drottninggatan 4. Inom det 
som tidigare var avdelningen fOr kristendomens historia har jag Ïatt upp
muntran fran kollegor i olika amnesdiscipliner. Ett natverk av kvinnor har 
funnits runt omkring mig och bland dessa kollegor och vanner har jag haft 
ett rum for reflektioner och samtal. Ett kollektivt tack till alla och envar, ert 
stôd och er uppmuntran har betytt mycket. 

Fil.lic. Katharina Hallencreutz har last mitt avhandlingsmanus och med 
stor noggrannhet korrigerat och forbattrat mitt sprak. Den engelska sam
manfattningen har oversatts av professor Florence Christoplos. Christina 
Wemstrom har ritat kartan over Natal och Zululand. Doktorand Helena 
Riihiaho har gjort avhandlingsmanuset klart for tryckning. Personalen i 
Kyrkokansliets arkiv i Uppsala har alltid varit behjalpliga, inte minst med 
att ta fram fotografier till denna bok. Under det sista aret har jag arbetat vid 
Svenska Institutet for Missionsforskning i Uppsala. Dar har kollegialt stod 
funnits fran bade kansli och styrelse. Under de sista veckoma av avhand
lingsskrivande har jag haft formanen att Ïa lara kanna nya kollegor inom 
amnesomradet religionsvetenskap vid Hogskolan i Gavle. De har givit mig 



tid for art avsluta denna avbandling. Till alla som pa olika sart underlattat 
mitt avbandlingsarbete villjag rikta ert varmt tack. 

Fribaptistsamfundet, Helgelsefôrbundet ocb Svenska Kyrkans Mission 
(de tva forsta ingar numera i Evangeliska frikyrkan) vill jag tacka for vanligt 
bemôtande under arbetets gang ocb for villighet att lata mig fà tillgang till 
ma teri al. 

Ekonomiska bidrag bar pa olika satt underlartat min forskarutbildning. 
Jag vill bar namna Leanderska fonden, Skara stift, Skara stifts missionsrad, 
Svenska Missionsrâdet ocb Ullervads forsamling som gav bidrag till faltstu
dier i Nigeria nar jag fürst pabôrjade studier i missionsvetenskap ocb som 
gav fortsatta bidrag till Sydafrikaresor. Under mina forsta ar som doktorand 
bade jag ekonomiskt stôd fran davarande Forskningsradsnamnden ocb deras 
program fôr kvinno- ocb jamstalldbetsforskning. Fran Harald ocb Louise 
Ekmans forskningsstiftelse erhôll jag stipendium for vistelse vid Sigtuna
stiftelsen. 

Tryckningsbidrag till denna avbandling bar erhâllits fran Kvinnor for 
mission, Evangeliska frikyrkan, Riddarbusets kulturstôd, Svenska Kyrkans 
Mission ocb pastoratsstyrelsen i mitt bempastorat Ullervad. For detta tackar 
jag varmt. 

Jag vill ocksa tacka manniskor jag môtt i KwaZulu/Natal, "gamla" 
missionarer ocb slaktingar till de kvinnliga missionarer som ingar i denna 
avbandling. Era intresserade frâgor ocb er forvantan bar inspirerat mig. De 
trettiosex kvinnliga missionarema ar horta fran jordelivet sedan lange men 
for mig bar de varit levande i texter, brev ocb dagboksanteckningar. Tack 
fôr att jag bar fàtt ta delavera liv ocb fôr att ni bar gatt fore som starka ocb 
malmedvetna kvinnor. 

Till mina foraldrar Margot ocb Hakan Hermansson vill jag rikta ert 
karleksfullt tack. Ni bar aldrig tvivlat pa min formaga att komma till vags 
ande med detta projekt, det stôdet bar betytt mer an ni anar. 

Till sist tack till dem som betyder allra mest for mig - Ilpo ocb Martin. 
Er karlek bar burit mig genom ensamma timmar i arkiven ocb framfôr 
datom. Ilpo ar den som under alla ar narmast bar fôljt detta avbandlings
arbete. Han bar givit sunda ocb kloka synpunkter pa bade avbandlingen ocb 
den akademiska miljôn. Efter Martins ankomst fick forskningen manga nya 
dimensioner ocb inte minst avkopplande ocb roliga avbrort. Jag vill tacka er 
bada for sa oandligt mycket mer an det som kan uttryckas bar. Denna bok 
tillagnas er! 

Uppsala i mitten av september 2002. 

Karin Sarja 
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lnledning 

Ar 1884 reste smaskolHirarinnan Ida Jonatansson till Sydafrika som missio
nar. Hon var 25 ar gammal nar hon reste fran Smaland till Oscarsbergs 
missionsstation i narra Natal och hon dog vid 90 ars alder i samma trakt. 
Hon gjorde ert val fOr livet nar hon blev missionar i ett nytt fjarran hemland. 

Ida Jonatansson var den forsta ogifta kvinna som antogs som missionar i 
Svenska Kyrkans Mission. 1 Hon fick lon for sitt arbete och hon bade sjalv
standiga uppgifter i skola och bamhem. Men att vara den f6rsta ogifta kvin
nan baddade for konflikter. Ida Jonatansson fick pa fiera sart varna sin rart 
art vara missionar och hon kom art overskrida granser for vad som ansags 
passande for en kvinna i missionen. Hon arbetade i en luthersk kyrklig 
organisation, som sag enbart prastvigda man som missionarer och betrak
tade kvinnor som assisterande lararinnor eller missionsarbetare. Svenska 
Kyrkans Mission placerade en man som chef pa varje missionsstation och 
tillat endast man att delta i f6rhandlingar och omrostningar vid missionars
konferenser i Sydafrika. 

Samtidigt inneholl Ida Jonatanssons liv som missionar en hel del mojlig
heter fOr en ogift kvinna inom Svenska kyrkans ram. Hon bade viss sjalv
standighet, eget ansvar for en verksamhet som efterfragades av afrikaner 
och hon bade mojlighet att forkunna Guds ord. 

Ar 1884 erbjuder ocksa andra viktiga perspektiv for denna studie. I 
Sverige bade den s.k. kvinnofragan gjort sig allt mer pamind genom diskus
sioner och politiska beslut. Kvinnoforeningar bade bildats. Detta fick olika 
resultat 1884. Myndighetsaldem for en ogift kvinna sanktes till 21 ar, for 
forsta gangen lades ett forslag fram till riksdagen om kvinnlig rostratt och 
Fredrika-Bremer-forbundet bildades. Gifta kvinnor var daremot omyndiga 
fram till ar 1920.2 Denna avhandling bar en av sina utgangspunkter i svensk 
kvinnohistoria och i kvinno- och genushistorisk forskning. Ert annat per
spektiv ar Natals och zulufolkets historia. Ater ett annat ar folkrorelser och 
folkvandringar; vi kommer att mota olika exempel pa lattrorlighet i varlden. 

Ar 1884-1885 agde aven Berlinkongressen rum. De europeiska stor
maktema samlades for att diskutera sina koloniala ansprak. "The Scramble 

1 I mitt ana1yssprâk va1jer jag att kalla kvinnoma missioniirer, aven om inte SKM vid den 
tiden kallade dem sâ. (Se vidare under rubriken Termino1ogi i denna in1edning.) 
2 Se vidare Manns 1997, s. 63 ff. Oh1ander & Strômberg 1996, s. 142 ff. 
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for Africa" tog alltmer fart efter denna kongress. 3 Det var en era av 
kolonialism, varldsomspannande kommunikationer och vasterlandska idéer 
om att erôvra och fdrandra varlden "dar ute" efter eget münster. Ida 
Jonatansson var del av 1800-talets protestantiska missionsepok praglad av 
utvecklings- och missionsoptimism. Hon undervisade afrikanska barn o~h 
ungdomar med malsattning att de sjalva skulle kunna lasa bibeln och motta 
det kristna dopet. Den kristna missionen fôrvantades emellertid inte bara att 
kristna afrikaner utan aven att civilisera dem enligt vasterlandskt münster. 
Svenska Kyrkans Missions skolor fick bidrag fran den brittiska kolonial
makten i omradet och Ida Jonatansson blev saledes involverad i ett samhalle 
dar kolonialmaktens ôverhet, det afrikanska samhallets livskraft och den 
svenska missionsorganisationens resurser pa olika satt integrerades. 

For sydôstra Sydafrika och mer specifikt fOr Zululand innebar ar 1884 
definitivt slutet fôr ett sjalvstandigt zulukungadôme. Det brittiska kolonial
styret blev mer och mer patrangande. Ett fôrôdande inbôrdeskrig i Zululand 
med betydande brittisk inblandning ledde till att zulukungadômet fôrlorade 
sin autonomi.4 Redan 1856 hade for ôvrigt grannregionen Natal blivit brit
tisk koloni. Under 1860-talet hittade man diamanter i Kimberley och under 
1880-talet guld vid Randen, i traktema omkring Johannesburg. Detta inne
bar bôrjan till nya, genomgripande fôrandringar i sydafrikansk industriell 
och politisk historia. Med glimtar som dessa illustreras att min studie kom
mer att ha ett av sina avstamp i kolonialhistorisk och sydafrikansk historisk 
forskning. 5 

Frân Caroline Sel mer till Lotten Reuterskiôld 
Som kvinna och missionar var Ida J onatansson in te ensam. En stor del av de 
europeiska och nordamerikanska missionarer som reste till olika delar av 
varlden fran 1850-talet och framat var kvinnor. Missionshistorikem Stephen 
Neill uppmarksammade 1964 den stora andelen kvinnor i missionsarbete 
under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Han framhôll dessutom 
att detta var ett nytt fenomen i missionshistorien, men att det ofta fdrbigatts 
med tystnad. 1 bôrjan av 1900-talet var det fler kvinnor an man i den vas
terlandska missionarskaren.6 Fôrhâllandena var desamma inom svensk 
protestantisk mission. 7 Sent 1800-tal och tidigt 1900-tal var samtidigt ett 

3 OmBerlinkongressen, seNeill1964, s. 359. Axelson 1970, s. 207 ff. He1gesson 1994, s. 50 ff. 
4 Se vidare Guy 1994. 
5 For orientering om laget i framforallt Natal vid denna tid, se Marks 1970, del 1. Lambert 
1995, s. 55 ff. Berge 2000, dell. 
6 Neilll964, s. 217 f. 
7 For svensk missionsstatistik 1911-1979 med betoning pâ kvinnors insatser, se Sporre 1981, 
s. 3. 
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genombrott for ogifta kvinnors rattigheter och mojligheter till yrkesutüvning 
och utbildning i bl.a. Sverige. 

Ogifta kvinnor var emellertid sallan de fürsta kvinnorna i missionsarbete 
i traditionella protestantiska missioner under det senare 1800-talet. De hade 
foregatts av atskilliga missionarsfruar, som inte alltid ansetts som missiona
rer av de egna missionerna men som i star utstrackning arbetat med uppgif
ter for missionen. Dana L. Robert tydliggor i sin forskning om kvinnor i 
USA:s missionshistoria den vanliga ordningen inom protestantisk mission 
under 1800-talet och tidigt 1900-tal. 8 Denna ordning inne bar a tt man som 
var missionarer fürst var pa plats i ett annat land, darefter missionarsfruar 
och fürst senare ogifta kvinnor. Jane Haggis har i sin forskning papekat att 
det ofta var missionarsfruar som initierade undervisning av barn och kvin
nor, vilket senare blev centrala arbetsuppgifter fOr ogifta kvinnor som var 
missionarer.9 

Caroline Selmer var den fôrsta svenska kvinna som reste till ett annat 
land som missionar, savitt forskningen hittills kanner till. Hon reste redan 
1847 till Kina inom det brittiska The Society for Promoting Female Educa
tion in China, India, and the East, ett av de forsta kvinnliga missionssallska
pen grundat 1834. Caroline Selmer arbetade som lararinna i Kina. Hon gifte 
sig sedermera med den nordamerikanske missionaren Stephen Johnson, 
verksam inom American Board of Commissioners for Foreign Missions. 
Caroline Selmer (gift Johnson) var verksam i Kina under fern ar. Hon flytta
de darefter till USA, dar hon levde fram till sin düd. Kinamission vackte 
tidigt intresse i Sverige och Caroline Selmers arbete i Ningpos flickskola 
fick ekonomiska bidrag fran bl.a. svenska Fruntimmersforeningen fOr Kina
missionen. Denna fôrening bildades 1850 och var ett av de fôrsta uttrycken 
for kvinnoarbete i svensk mission un der 1800-talet.I o 

1 Svenska Missionssallskapet var kvinnor lararinnor i skolor och barn
hem i den s.k. samemissionen fran 1860-talet och framat. En av dessa kvin
nor var Maria Magdalena Mathsdotter, som bl.a. tog initiativ till byggandet 
av ett barnhem i Asele.II 

1 det sena 1800-talets Sverige inspirerade folkvackelse och 
kyrkofornyelse till engagemang fôr mission i andra lander. Svenska Kyrkans 
Mission bildades 1874. Tva ar senare reste Elin Witt till Sydafrika som 
missionarshustru. Ida Jonatansson reste till samma land tio ar efter 

8 Robert 1996, s. xxi f., vars kronologi tydliggiir detta. 
9 Haggis 1998b, s. 57. 
10 Westman 1936, s. 34--46, s. 74 ff. Diidsaret for Caroline Selmer ar okant. Om The Society 
for Promoting Female Education in China, India, and the East, se t.ex. Donaldson 1990, 
s. 429 ff. Fruntimmersf<ireningen for Kinamissionen har efterlamnat arkivmaterial i kyrko
kansliets arkiv, Uppsala. Under ett halvârs tid 1860 utgav denna forening Missions-Tidning 
for Sveriges Qwinnor. 
Il Sundkler 1937, s. 535 ff., s. 542 f. 
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missionens bildande. 1 vackelserorelsers missionsverksamhet kunde ogifta 
kvinnor gora pionjarinsatser som missionarer i andra lander. Emelie 
Haggberg i Helgelseforbundet och Amy Bull och Mathilda Gustafsson i 
Fribaptistsamfundet kom alla till Sydafrika som pionjarmissionarer inom 
sina respektive missioner. Detta var i slutet av 1880-talet och borjan av 
1890-talet. 

Under de inledande ârtiondena av 1900-talet finns ytterligare exempel pâ 
kvinnor som pionjarmissionarer nar missioner initierat verksamhet i andra 
lander. Svenska Missionsfôrbundets mission bland jesiderna i Kaukasien 
pâborjades av tva kvinnor 1908.12 Samma âr blev ocksâ Anna Lindblad 
pionjar inom Metodistkyrkans Kinamission.13 Nar Orebromissionen bôrjade 
missionera i Estland 1923 var deras fors ta missionar Martha J ohansson. 14 

Inom den svenska grenen av Fralsningsarmén har kvinnor varit de fôrsta 
svenska missionarerna i Kina, Korea och Sydafrika. 1 respektive land har de 
anslutit sig till Fralsningsarméns pâgâende missionsarbete. 15 Â ven i svensk 
pingstmission i Burundi var pionjarerna ogifta kvinnor, som kom till landet 
1935.16 

Runt sekelskiftet 1900 etablerade kvinnor fôreningar och sallskap for 
mission. Ar 1894 grundades det interdenominationella missionssallskapet 
Kvinnliga Missionsarbetare. Derta sallskap leddes av kvinnor, vilka i sin tur 
antog kvinnor som missionarer fOr arbete i bl.a. Nordafrika och Indien. 
K vinnliga Missionsarbetare understodde aven andra missioner ekonomiskt. 
Ar 1899 bildades den Goteborgsbaserade Lararinnornas Missionsforening. 1 
denna forening var det i forsta band frâga om art bidra till kvinnomission 
inom andra missioner, sarskilt i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Nâgot 
senare, âr 1903, grundades Sv ens ka K vinnors Missionsforening for art 
understôdja Svenska Kyrkans Mission. Art kvinnor bildade egna missions
foreningar och missionssallskap forekom i fiera vastlander vid samma tid. 
Sâ fanns exempelvis Kvinnliga Missionsarbetare i bl.a. Finland, Holland, 
Norge och Tyskland.17 

12 Anderson 1928, s. 30. 
13 Metodistkyrkan i Sverige 100 ar. 1968, s. 52 ff., s. 108. Ogifta kvinnor som var 
missionarer inom Metodistkyrkan var anstallda av Metodistkyrkans Kvinnosallskap for Yttre 
Mission. Om nâgon av dessa kvinnor ingick aktenskap med en man som var missionar 
ôvergick diiremot ansvaret for denna kvinna till Metodistkyrkans allmanna missionssallskap. 
14 100 ar i ord och bild. 6rebromissionen 1892-1992. 1992, s. 47. 
15 Wikfeldt 1954, s. 117 ff. Wikfeldt 1961, s. 78, s. 91, s. 102 ff., s. 201 ff. 
16 Nyberg Oscarsson, kommande doktorsavhandling i missionsvetenskap, Uppsala univer
sitet. For ytterligare genomgâng om kvinnor i svensk mission, se Evangeliska Fosterlands
Stiftelsens 50-ariga verksamhet. 1906. Westin 1965, s. 127 ff., s. 296 ff. 
17 Om KMA, se Nilsson & Oman 1993. Om LMF, se Liirarinnornas Missionsforening 
1899-1949. 1950. Om SKMF, se Aulén 1949, s. 489 ff. Om LMF i Norge, grundat 1902, se 
Norseth 2002, s. 91-100. 
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1 USA var kvinnliga missionssallskap vanliga under sent 1800-tal. Dessa 
ansvarade ofta for antagning och finansiering av ogifta kvinnor i missions
tjanst.18 1 Sverige blev inte denna form av sarorganisering sarskilt omfat
tande. Kvinnor antogs och anstalldes i stallet som missionarer inom befint
liga missioner. Foreningar och sallskap for kvinnor i mission bade dock 
betydelse som understodjare av kvinnors arbete, som natverk for kvinnor i 
mission och som patryckningsgrupper for fragor om kvinnomissionsarbete. 
Kvinnokommittén inom det ekumeniska Svenska Missionsradet bildades 
1915 som ett samlande organ for bl.a. ovan namnda andamal. 

Svenska Missionsrâdets kvinnokommitté arbetade med fragor som rorde 
kvinnors arbetsvillkor som missionarer, missionarsbarns situation och kvin
nors ratt till plats i missionsstyrelser i Sverige. K vinnokommitténs forsta 
ordforande var Lotten Reuterskiold. Vid den andra Allmanna Svenska 
Missionskonferensen 1920 argumenterade hon for kvinnans ratt till plats i 
missioners styrelser. 19 Fragan bade bl.a. vackts av kvinnor som sjalva var 
missionarer.20 1 sitt tai infôr missionskonferensen hamtade Lotten Reuter
skio1d argument for kvinnornas sak i statistiska uppgifter, som visade att 
flertalet av de svenska missionarerna var kvinnor. For henne var ocksa 
kvinnors sarskilda kunskaper en anledning till att de borde finnas represen
terade i missionernas styrelser.21 Likhet infor Kristus var sjalvklar for mis
sionskvinnorna, medan sarartstankande var dominerande i fragor om kvin
nors och mans uppgifter i samhallet och i argumentationen for behovet av 
kvinnor som missionarer, deras arbete och formella inflytande.22 

Ett resultat av Lotten Reuterskiolds tal blev att Svenska Kyrkans Mission 
for forsta gangen valde in en kvinna i sin styrelse, om an som suppleant. Det 
var Lotten Reuterskiold sjalv som blev suppleant i styrelsen 1921.23 Fyrtio
fem ar tidigare bade Svenska Kyrkans Mission paborjat arbete i Sydafrika. 

18 For en omfattande studie av kvinnoorganisationer i nordamerikansk mission, se Hill 1985. 
19 Fôrsta sammantradet for Svenska Missionsrâdets kvinnokommitté hôlls den 30 september 
1915. Om missionarsbarns situation skrev Anna Fredén skriften Missioniirernas barn 1918, 
pâ uppdrag av kvinnokommittén. Missionarsbarns situation diskuterades âterkommande av 
kvinnokommitténs styrelse, se SSA, Arkiv 601, SMR:s kvinnokommittés protokoll 1915-
1939. Lotten Reuterskiôlds foredrag "K vinnans uppgift och plats i ledningen af mission en i 
hemlandet" finns publicerat i SMT 1921, s. 57 fi. Reuterskiôld, Charlotta Emilie Augusta 
(1856--1928) var av friherr1ig att. 
20 SSA, Arkiv 601, SMR:s kvinnokommittés protoko111915-1939, protoko114.2.1919. 
21 Reuterskiô1d 1921, s. 57-66. 
22 For en intressant diskussion om begreppsparet likhet/sarart i kvinnohistorisk forskning, se 
Carlsson Wetterberg 1994, s. 81 f. 
23 Svenska Missionsrâdets kvinnokommitté vann inflytande genom poster i kommittéer och 
styre1ser aven i andra svenska missioner, t.ex. i Svenska Missionsforbundet. SSA, Arkiv 601, 
SMR:s kvinnokommitté, HI a, Halsning frân Allmanna Svenska Missionskonferensens Kvinno
kommitté, juni 1921. 
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Trettiosex kvinnliga missionârer i Natal och 
Zululand 
Sydafrika var ett av manga lander som svenska kristna visade intresse fOr 
och omsorg om under slutet av 1800-ta1et och bôrjan av 1900-talet. Landet 
var uppmarksammat efter zulufolkets expansion i bôrjan av 1800-talet. 
Diamant- och guldfyndigheter vackte an stôrre intresse for Sydafrika och 
ôkande skaror av emigranter och missionarer fran Vasterlandet anlande med 
fartyg fran bl.a. Eng1and. Bland vasterlandska kyrkor och samfund fanns 
fôrestaliningar om zulufolkets herrefolksstatus i Afrika, och en malsattning 
var att kristna detta ledande folk och darigenom na stôrre afrikanska grup
per. Runt sekelskiftet 1900 arbetade atskilliga vasterlandska missionarer i 
Natal och Zululand. I dessa omraden var svensk mission foretradd genom 
Svenska Kyrkans Mission fran 1876, Helgelsefôrbundet fran 1889 och Fri
baptistsamfundet fran 1892. Melian aren 1876 och 1902 var trettiosex kvin
nor verksamma i denna Sydafrikamission. Samtliga dessa har jag valt att 
behandla i denna avhandling, en huvudsakligen empirisk studie. 

Svenska Kyrkans Mission, Helgelsefôrbundet och Fribaptistsamfundet 
utvecklade en tamligen begransad missionsverksamhet, om man jamfor den 
med vad manga andra gjorde som bedrev mission i Natal och Zululand. De 
ingick i ett stôrre sammanhang av vasterlandsk mission under slutet av 
1800-talet. Lars Berge redovisar statistik fran 1903. Da var 26 olika missio
ner verksamma i Natai.24 Efter zulukungadômets fali blev fler missioner 
aktiva ocksa i Zululand, framforalit under de sista artiondena av 1800-talet. 
Ar 1911 arbetade 263 europeiska missionarer i Natal och Zululand. Dessa 
befann sig vid omkring 170 stôrre missionsstationer och inom 18 kanda 
missionsorganisationer elier missionssaliskap. Mycket talar for att man 
bland dessa 263 missionarer inkluderat man och ogifta kvinnor i statistiken, 
men in te alitid gifta kvinnor. 25 A tt finna en samlad statistik for sent 1800-tal 
har daremot visat sig svart. Det framgar inte helier hur stor andel av dessa 
europeiska missionarer som var kvinnor respektive man. Men dessa siffror 
sager anda nagot om den valda perioden 1876--1902. 

Den forsta svenska mission som startade verksamhet i Sydafrika var 
Svenska Kyrkans Mission. Dess forsta missionarer kom till landet 1876. 
Mellan detta ar och 1902 antogs 32 missionarer for arbete inom Svenska 
Kyrkans Missions Sydafrikamission. Av dessa var 21 kvinnor (66 procent) 
och 11 man. 26 

24 Berge 2000, s. 99. 
25 Uplifting the Zulus. 1911, s. 52. Det kan ha funnits fler verksamma missioner eftersom 
mindre, oberoende missioner kan ha forbigâtts i statistiken. 
26 Svenska Kyrkans Missionsstyrelse och Missionsarbetare. 1926, s. 75 ff. Svenska Kyrkans 
Mission. Sjuttiofem ar. 1949, s. 501 ff. 
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Helgelseforbundet anstallde under den period som behandlas 13 missio
narer for tjanst i Sydafrika. Fram till 1902 var sammantaget 8 kvinnor (62 
procent) och 5 man missionarer i forbundets Sydafrikamission.27 

Ar 1892 borjade Fribaptistsamfundet bedriva mission i Sydafrika och 
fram till 1902 bade 11 missionarer antagits for detta arbete. A v dessa var 7 
kvinnor (64 procent) och 4 man.28 

Sammantaget bestod saledes missionarskaren inom dessa tre svenska 
missioner av 56 missionarer: 36 kvinnor och 20 man, eller 64 procent 
kvinnor och 36 procent man. 

1 Svenska Kyrkans Mission var det brukligt att redovisa kvinnor som var 
gifta tillsammans med respektive man och alltsa inte pa nagon sjalvstandig 
post. Det gjordes salunda en tydlig skillnad mellan ogifta och gifta kvin
nor.29 1 Helgelseforbundet och Fribaptistsamfundet daremot redovisades 
ogifta och gifta kvinnor pa samma satt i missionarsstatistiken. 1 den statistik 
som jag bar redovisat bar finns bade ogifta och gifta kvinnor med. Denna 
avhandling kommer att behandla bâda gruppema som missionarer i Syd
afrikamission. 

De trettiosex kvinnor som jag bar studerat blev alla antagna fram till och 
med 1902. Nagra av dem kom inte till Sydafrika fOrran aret darpa. Dessa 
kvinnors antagning behandlas, medan deras fortsatta missionsarbete faller 
utanfor avhandlingens ram. 30 

Svensk mission i Natal och Zululand mellan aren 1876 och 1902 domi
nerades numerart sett av kvinnor, om man ser till den svenska missio
narskaren. Med denna iakttagelse vacks manga fragor, t.ex. varfor vi bar sa 
lite kunskap om svenska kvinnliga missionarer som faktiskt ar fallet. Varfor 
bar inte majoriteten av missionarema stallts i centrum for nagon svensk 
historisk undersokning? K vinnliga missionarer bar sallan varit ekonomer, 
inte ansvariga administratorer, inte ambetsbarare eller utbildade teologer 
och de skrev ytterst sallan missionemas arsrapporter. De saknade ofta 
formell makt i missionsstyrelser. Kanske kan det vara en av anledningama 
till att missionshistoriska framstallningar inte i nagon storre utstrackning 
behandlat kvinnliga missionarer. Detta trots att de utgjorde mer an halva 
missionarskaren. 

27 Kârbrant 1987, s. 68 f. 
28 Hans son & W ennberg 1991, s. 246 f. 
29 Svenska Kyrkans Missionsstyrelse och Missionsarbetare. 1926, s. 75 tf. Svenska Kyrkans 
Mission. Sjuttiofem ar. 1949, s. 501 tf. 
30 Ar 1901 bôrjade Svenska Alliansmissionen mission i Sydafrika genom missioniir K. A. 
Hjelm. Den forsta missionsstationen var Piet Retief, beliigen i Transvaal. Den forsta kvinnliga 
missioniiren var Amanda Hjelm (fodd Samuelsson), som kom till Sydafrika 1904. Hon hiir
stammade frân Flisby, Smâland och hon hade i ett tidigare skede emigrerat till USA. Fran 
USA reste hon senare till Sydafrika som missioniir, fürst i Skandinaviska Alliansmissionen. 
Eland Sydafrikas stammar. 1949, s. 51 f. Eftersom avhandlingens period avslutas 1902 inklu
derar jag inte kvinnor i Svenska Alliansmissionen. 

Inledning 19 



Jag skriver inte i fôrsta hand Fribaptistsamfundets, Helgelseforbundets 
eller Svenska Kyrkans Missions historia i Sydafrika, aven om min studie 
blir ett bidrag ocksa till den historieskrivningen. Mina utgangspunkter ar 
andra. Jag behandlar alla kvinnliga missionarer i dessa missioner, trettiosex 
kvinnor i svensk mission i Natal och Zululand. Med detta perspektiv finns 
mojlighet att na vidare i kunskap om kvinnliga missionarers insatser. 
Kunskapen kan formodligen breddas och fordjupas genom att kvinnor i 
olika missioner jamfôrs. Jag arbetar bade med kronologi och med jamfo
relse i denna bok. Det har visat sig vara en framkomlig vag for att fà mang
sidiga svar pa avhandlingens fragor och for att disponera framstallningen pa 
ett overskadligt satt. Dispositionen ska dock inte tolkas som om samfunden 
ar viktigare an individema som aktorer. 

Syfte, frâgestallningar och avgransningar 
A vhandlingens syfte ar att ta reda pa vilka de trettiosex kvinnoma i Syd
afrikamission var, vad de arbetade med, vilken hallning de intog till det 
kolonialpolitiska sammanhang i vilket de arbetade samt vilken stallning de 
hade inom sina respektive missioner. A vhandlingens syfte kan formuleras i 
nagra enkla fragestallningar. Somliga fragor kan fà utforliga svar, andra 
inte, vilket framst beror pa materialtillgang. 

Vilka var de trettiosex kvinnoma? Vilken bakgrund hade de? Denna 
fraga preciseras till fragor om alder, socialgrupp, utbildning och konfessio
nell hemvist, sa langt detta gar att fà kunskap om. Under vilka villkor antogs 
de som rnissionarer? 

Vad arbetade kvinnoma med i Sydafrika? Motiverade de sina arbets
insatser och i sa fall hur? Vilka syften hade de med sin mission? Hur 
bemotte de kvinnliga missionarema afrikaner i sitt arbete? Vad gjorde afri
kaner inom missionen? Vilka afrikaner, sarskilt afrikanska kvinnor, 
samarbetade de kvinnliga missionarema med? Var deras arbete fôrlagt till 
missionsstationer och vilken betydelse hade i sa fall missionsstationen for 
kvinnomas arbete? Hur sag vardag och helg ut for de kvinnliga rnissiona
rema? Hur praglades kvinnomas verksarnhet av tidens tankar om att fOr
battra och civilisera andra kulturer? 

Under den tidsperiod som jag studerat befaste engelsmannen alltmer sin 
overhoghet i Sydafrika, inte minst i Natal och Zululand. Hur forhôll sig de 
svenska kvinnoma till det sydafrikanska kriget mellan boer och britter aren 
1899-1902? Hur motiverade kvinnoma sina eventuella stallningstaganden 
under kriget? 

Fragestallningar om kvinnomas stallning inom respektive mission har 
tva dimensioner, dvs. situationen pa plats i Sydafrika och i exempelvis mis
sionsstyrelser i Sverige. Vilken stallning hade kvinnoma inom respektive 
mission i Sydafrika? Hade kvinnoma formell makt i t.ex. missionarskonfe-
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rensen? Kunde en kvinna som var missionar leda arbetet pa en missionssta
tion? Hur sag fôrhâllandet ut mellan ogifta och gifta kvinnor? Agerade 
kvinnorna inom sina respektive missioner for nagra specifika fragor och i sa 
fall vilka? Rade kvinnorna i missionstjanst nagot inflytande inom respektive 
mission i Sverige? 

Vilken betydelse kvinnornas missionsarbete fick for det afrikanska sam
hallet i allmanhet och for de afrikanska kvinnorna i synnerhet ar en viktig 
fraga att diskutera och jag kommer a tt behandla des sa fragor. Kallmaterialet 
ar dock begransat. Det finns inte nagot direkt kallmaterial efter de manni
skor som motte de svenska missionarerna och som umgicks med dem. Mina 
frâgestallningar koncentreras saledes till svenska kvinnliga missionarer och 
for mitt syfte bedomer jag att det kallmaterial som statt till mitt forfogande 
och somjag utnyttjat ar tillrackligt. 

Eftersom kvinnorna som jag studerat aterfanns i tre olika svenska 
missioner kommer jag aven att berora de skillnader och likheter som fram
kommer och hur dessa skillnader och likheter kan forklaras. Kontakter 
mellan kvinnliga missionarer inom de olika missionerna kommer att noteras. 
Pa sa satt kan jag ge en viss inblick i hur svenska missionarer inom olika 
konfessioner uppfattade varandra. 

Avhandlingen behandlar ett flertal fragestallningar och har fiera per
spektiv. Detta ar relevant eftersom den ar den forsta i Sverige som pa ett 
mer utforligt satt studerar ett stort antal kvinnor pa individniva i modern 
missionshistoria. Jag kommer att presentera och analysera ett till stora delar 
nytt och hittills outnyttjat empiriskt material om svenska kvinnliga missio
narer i Natal och Zululand. 

Jag foljer inte varje enskild kvinna, hennes liv och arbete pa ett heltack
ande satt som i en biografi. 1 denna studie finns dock viktiga inslag som ar 
personhistoriska. Beskrivningen av varje kvinna illustrerar vissa fragestall
ningar och somliga kvinnor framtrader tydligare an andra. Tillgangen till 
kallmaterial ar ett avgorande skal for denna ofrankomliga obalans. 

Teoretiska utgângspunkter 
Avhandlingens trettiosex kvinnor som var missionarer i Natal och Zululand 
mellan aren 1876 och 1902 star i centrum for undersokningen som aktarer i 
ett visst historiskt sammanhang. De behandlas utifrân olika teoretiska 
utgangspunkter. 

Kvinnorna var missioniirer som menade att det var sjalvklart att gara 
Kristus kand fOr alla i hela varlden. De forsokte pa olika satt formedla 
evangelium och de ville, utifran sitt perspektiv, fôrbattra situationen for 
andra manniskor. Det basta sattet att forandra och forbattra en annan manni
skas liv var att forsoka fora denna till tro pa Jesus elier att atminstone gara 
Jesus kand. Alla manniskor var skapade till Guds avbild och budskapet om 
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Jesus Kristus var riktat till varje manniska. lnfor Skaparen och Fralsaren var 
alla lika. Detta var teologiska grundforutsattningar som inte ifragasattes av 
kvinnoma som ingar i denna undersokning. 31 Vi kan kalla des sa teoretiska 
grundforutsattningar fôr kristet allmangods. 

1 ett sydafrikanskt sammanhang var kvinnoma som var missionarer vila 
viisterliinningar. Detta medforde bâde privilegier och spanningar. Den brit
tiska overhogheten i Natal och Zululand kunde verka gynnsam for missiona
rer och ge dem sakerhet. Kolonialismen som system ifragasattes inte pa en 
teoretisk niva av de kvinnor som behandlas i denna avhandling, men val en 
del av dess yttringar. Missionarer kunde ofta befinna sig i en mellanposition 
mellan frammande kolonialmakt och inhemsk befolkning. Frân kolonial
maktens perspektiv var missionarer inte vilka vita vasterlanningar som helst. 
Missionarer kunde anses som besvarliga, eftersom de bl.a. ville utbilda afri
kaner pa annat satt an vad kolonialadministrationen onskade, och emellanat 
anses lojevackande i sitt engagemang for att forkunna evangelium. Dessa 
asikter kunde aven nybyggare och emigranter hysa gentemot missionarer. 
Samtidigt kan atskilliga missionarer ocksa betraktas som nybyggare efter
som de skaffade mark, byggde hus och bosatte sig i Sydafrika for gott. 

1 afrikaners agon kan en vit missionar och en vit kolonisator i vissa fall 
ha varit svara att atskilja. Bada gruppema representerade frammande makter 
som gjorde ansprak pa inflytande i ett annat land. Utifran fiera aspekter var 
dock skillnadema tydliga. De kvinnor som jag behandlat kom till Sydafrika 
for att arbeta for och tillsammans med afrikaner. De kunde bosatta sig i ett 
enkelt hus eller en enkel hydda nara afrikanska byar men langt fran andra 
vita vasterlanningar. De bar inte vapen och var darmed inte hotfulla eller 
farliga fOr afrikaner. Det sistnamnda torde ha varit en pataglig skillnad 
mellan de kvinnor som jag studerat i denna avhandling och vasterlandska 
kolonisatürer i samma region vid denna tid, aven om inte alla kolonisatürer 
var bevapnade. 

Kvinnoma som var missionarer var del i ett modernt, viisterliindskt 
projekt. De anvande sig exempelvis av nya tekniska landvinningar. En mis
sionsstation var som tidigare forskning papekat ett Europa i miniatyr, som 
forde med sig ny teknik, utbildning och livsstil. Missionsstationen kunde av 
olika skal bli en maktfaktor i det omgivande samhallet. Det var bl.a. en plats 
som kunde ha atravarda materiella tillgangar.32 

Missionarema i denna avhandling studeras utifran teoretiska utgangs
punkter hamtade fran kvinno- och genushistoriskforskning. Kvinnohistorisk 
forskning har ofta agnat sig at att skriva in kvinnor i historien. Gomda och 
glomda kvinnor har lyfts fram som aktorer i en historia som annars gjort 

31 Om liknande resonemang, se t.ex. Mikaelsson [2000], s. 8 f. Claesson 2001, s. 208-216. 
32 Axelson 1976, s. 17-37. 
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dem relativt osynliga. 33 Eftersom svensk missionshistorisk forskning inte 
agnat nagot stôrre utrymme at kvinnor bar jag funnit det relevant att lyfta 
fram trettiosex kvinnor i svensk Sydafrikamission. Â ven om tillgangen till 
kalimaterial efter vissa kvinnor varit mycket begransad bar varje kvinna 
erhâliit en plats i historien. 

Om kvinnohistorisk forskning satt kvinnor i centrum bar genushistorisk 
forskning framfôralit problematiserat fôrhâliandet melian kanen, melian 
kvinnor och man, fôr att kunna stalia fragor om makt och inflytande. Manlig 
averordning och kvinnlig underordning bar visat sig vara ett tema genom 
historien, dar makten bar fôljt det manliga kanet.34 Forskningen bar ocksa 
visat hur den sociala elier kulturelia konstruktionen av genus ar fôranderlig 
genom historien. "Det evigt kvinnliga" existerar inte. Hur en kvinna skulie 
vara och vad hon fick elier inte fick gara bar skiftat i historien och i olika 
sammanhang.35 De kvinnor som behandlas i denna avhandling verkade ofta 
inom strukturer som dominerades av man och fragor om makt aterkommer 
darfar i avhandlingen. Â ven problematiken om vad en kvinna fick elier in te 
fick gara finns med. I denna avhandling ar fragor om makt och inflytande 
konkreta. De handlar om huruvida kvinnor deltog i missionarskonferenser 
och vern som bestamde pa missionsstationema. De kan ocksa handla om 
vern som definierade kvinnomas uppdrag som missionarer. Pa sa satt relate
ras de kvinnliga missionarema till strukturfragor om genus och makt. 

1 staliet fôr att se en motsattning melian kvinnohistorisk och genushisto
risk forskning later jag saledes de bâda komplettera varandra. Trettiosex 
kvinnor skrivs in i historien samtidigt som deras arbete och stalining inom 
missionema relateras till fragor om makt, inflytande och samhalieliga fôr
andringar. Kvinnliga missionarer kunde ha begransad makt. De kunde 
samtidigt ha kraft (elier fôrandringskraft) och maj lighet a tt paver ka 
samhaliet genom sitt arbete. 

Missionarema i denna undersakning betraktar jag som aktarer i farhal
lande till sin samtids diskussioner om missionsteologi och missionsmetoder. 
Missionsforskning bar ofta tenderat att tillskriva man som var missionarer 
teologisk reflexion. Forskningen bar inte salian tecknat historia av att man 
som var missionarer skapat missionsteologi och uttryckt missionsmotiv. 
K vinnor bar "bara" arbetat, utan a tt ha tankt pa innehâli och strategi. K vin-

33 Lem er 1979. Franzén 1990, s. 115 ff. Oh1ander 1992, s. 54-72. Hirdrnan 1994, s. 9 ff. 
34 Hirdman 1988, s. 49-63 behand1ar hennes genussystemteori. Hirdmans teori om genus
system har ocksâ fâtt kritik, se Carlsson Wetterberg 1992, s. 34-48 och Sommestad 1994, 
s. 116 ff. Hirdman har sammanfattat sina utgângspunkter i Hirdman 2001. En huvudperson i 
den genushistoriska teoriutvecklingen ar Joan Wallach Scott. Med sina utgângspunkter i att 
se genus som uttryck for makt har hon haft stor betydelse for svensk genushistorisk forsk
ning. Scott 1988, s. 28-50. Scott har sedermera i en ny upplaga av Gender and the Poli tics of 
History diskuterat begreppet gender och dess anvandbarhet, se Scott 1999, s. x-xiii. 
35 Se t.ex. Wikander 1994, s. 7 f. 
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noma som behandlas i denna bok arbetade ofta utifran de behov de sag och 
utifran det att praktiska insatser efterfragades av afrikaner i omgivningen. 
Praktiken foregick i manga fall teorin. Men detta hindrade inte att kvinnoma 
samtidigt motiverade sitt arbete teologiskt. Med en utgangspunkt i Dana L. 
Roberts forskning behandlar jag darfôr kvinnoma i denna studie som mis
sionarer med teologiska och metodiska overvaganden.36 

Missionarema levde och arbetade i spanningsfaltet mellan fiera olika 
sammanhang och lojaliteter. De hade upplevt en kallelse fran Gud att bli 
missionar och ville vara trogna denna kallelse. De arbetade fôr en mission 
som gav dem lOn eller ekonomiska bidrag. De kom, med nagot undantag, 
fran Sverige. De arbetade i Sydafrika och motte det omgivande 
sydafrikanska samhallets fôrvantningar, krav och attityder gentemot 
missioner och missionarer. Brittema hade inflytande i Natal och Zululand 
och over missioners mojlighet att arbeta. Det afrikanska samhallet kuvades 
alltmer under denna kolonialmakt och kunde i missionarema bade se bunds
fôrvanter mot fôrtryck och medlopare till vit, vasterlandsk makt. 1 inter
aktionen mellan mission, Sverige, kolonialmakt och afrikanskt samhalle var 
missionarema i denna undersokning dessutom kvinnor. 

Kvinnor i tre missioner 
De trettiosex kvinnor som behandlas i denna avhandling arbetade i tre 
svenska missioner: Svenska Kyrkans Mission, Helgelsefôrbundet och 
Fribaptistsamfundet. Med kunskap fran tidigare forskning om kvinnor i 
olika missioner och vackelserorelser och med kannedom om svensk mission 
under sent 1800-tal anade jag att Svenska Kyrkans Mission, Helgelsefôr
bundet och Fribaptistsamfundet kunde erbjuda intressant material fôr en 
undersokning om kvinnliga missionarer, deras arbete och stallning inom 
respektive mission. 

Svenska Kyrkans Mission var Svenska kyrkans organ for mission i andra 
lander. Man var saledes en del av och fôrankrad i enhetskyrkans arv. 
Svenska kyrkan var en statskyrka men Svenska Kyrkans Mission var en fri
villigorganisation, som inte erhôll statliga medel. 1 Svenska kyrkan ater
fanns strukturer som ofta satte ambetsbarare i centrum. K vinnosynen 
poangterade kvinnan som framst maka, mor och husmoder, ungefar som pa 
den lutherska hustavlans tid. Detta avspeglades i Svenska Kyrkans Mission. 
Utifran dessa aspekter fàr nog Svenska Kyrkans Mission sagas ha varit en 
mer traditionell mission an de ovriga tva som inkluderas i denna studie. 

Helgelsefôrbundet och Fribaptistsamfundet var en del av svensk folk
vackelse mot slutet av 1800-talet. Har fanns kritik mot statskyrkan, dess 

36 Robert 1997, s. xvii-xxii. 
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statliga ambetsbarare och strukturer samt delar av dess teologi. Vackelse
rorelser under 1800-talets andra halft kunde erbjuda kvinnor rikare och 
friare mojligheter att praktisera sin tro och medverka som t.ex. predikanter. 
Dessa rorelser var dessutom numerart sett kvinnororelser.37 1 vackelsen 
kunde kvinnors aterkommande underordning sattas ur spel. Ingrid Aberg 
formulerar denna potential fOr jamlikhet traffsakert: "Klass- och konsgran
ser kunde brytas upp genom omvandelsen och tron."38 Genom att i en och 
samma studie behandla kvinnliga missionarer i Svenska Kyrkans Mission, 
Helgelseforbundet och Fribaptistsamfundet kanjagjamfora deras arbete och 
stallning i ett mer traditionellt sammanhang med tva vackelserorelsers 
missioner. Jag gor dock inte ansprak pa att skriva konfessionshistoria. De 
kvinnliga missionarema star sjalva i centrum fOr min undersokning. 

1 forskningen om kvinnor och mission har det inte varit sa vanligt att 
behandla anstallda i fiera olika missionsorganisationer i samma undersok
ning. Dana L. Roberts och Maina Chawla Singhs studier ar i detta avseende 
ett par av undantagen. De har visat pa skillnader och likheter i- kvinnliga 
missionarers arbete i olika rnissionssammanhang. Dana L. Robert har stu
derat saval mer traditionella missioner som s.k. trosmissioner i USA:s histo
ria.39 Maina Chawla Singh har behandlat nordamerikanska kvinnor som var 
missionarer i olika organisationer i Sydasien med syfte att visa pa hur hete
rogen denna yrkesgrupp var. Pa detta satt vill hon inte minst problematisera 
kategorin kvinnliga missionarer.40 Jag kommer att i likhet med dessa tva 
behandla kvinnor i olika rnissioner. Darmed kommer variationer i kvinno
kollektivet att framtrada tydligt. Detta galler bade mellan missionema och 
inom samma konfession. Genom att studera kvinnliga missionarer i olika 
missioner och darigenom jamfôra dessa, breddas och fordjupas forhopp
ningsvis bilden av de kvinnliga missionaremas historia.41 

37 Aberg 1995, s. 24. 
38 Aberg 1995, s. 30. 
39 Robert 1997, s. xvii-xxii. 
40 Singh 2000, s. 11. For frâgor om variationer inom kvinnokollektivet, se aven Carlsson 
Wetterberg 1992, s. 34-46. 
41 Sommestad 2000, s. 59, framhâller betyde1sen av jamf6relser i kvinnohistoriska studier. 
Genus skapas inte i ett tomrum utan i konkreta historiska sammanhang. Sommestad pâpekar 
att jamf6relser darf6r gor det mojligt att problematisera skillnader i materiella villkor som 
omger historiska aktorer. Om komparation i historisk forskning, se aven t.ex. Sommestad 
1994, s. 107-120. Neunsinger 2000, s. 364-374. 
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Mate rial 

Arkivens rikedomar och begransningar 
A vhandlingen ar framforallt en empirisk undersokning baserad pa otryckt 
och tryckt kallmaterial fran de trettiosex kvinnor som var missionarer i Syd
afrika aren 1876-1902. Kallmaterialet omfattar dokument fran de missioner 
som anstallde kvinnoma samt fran andra, narliggande organisationer och 
sammanhang. 

Svenska Kyrkans Mission 

Svenska Kyrkans Mission var numerart sett den stôrsta missionen av dem 
som behandlas i avhandlingen. Dess arkiv erbjuder ett omfattande kallmate
rial i form av protokoll, protokollsbilagor, missionarers brev, Sydafrika
missionens arkiv (s.k. faJtarkiv) och ovriga handlingar. For denna studie har 
jag koncentrerat arkivforskningen till de kvinnor som var missionarer i Syd
afrika under perioden 1876-1902 och fragor som vackts av att studera 
dessa. Tidigare forskning baserad pa arkivmaterial finns att tillga om 
Svenska Kyrkans Mission och dess mission i Sydafrika.42 

Hedvig Passe var Sydafrikamissionar inom Svenska Kyrkans Mission 
mellan aren 1887 och 1913. Efter henne finns ett omfattande kallmaterial 
bevarat bestaende framfdrallt av korrespondens. En star del av hennes sam
ling utgors av brev till system Anna Passe, sedermera gift Lovgren. Brev
korrespondensen ar dessutom tillganglig fran bada parter, alltsa i bade 
Hedvig Passes och Anna Passe Lovgrens brev.43 For denna avhandling har 
jag last Hedvig Passes brev till system. Dessa har visat sig vara en rik kalla 
for mina fragestallningar. Anna Passe Lovgrens brev har jag last i mindre 
utstrackning eftersom dessa inte pa samma satt ar behjalpliga for att besvara 
avhandlingens fragestallningar. Mellan aren 1887 och 1902, da avhand
lingen avslutas, finns omkring 350 brev fran Hedvig Passe till system beva
rade i Svenska Kyrkans Missions arkiv.44 

À ven efter Svenska Kyrkans Missions missi anar Beda Wennerqvist har 
ett rikt kallmaterial funnits att tillga. Utôver material i missionens arkiv 
bestar detta av korrespondens med Waldemar Rudin och Signe Holmstrom i 
Sverige samt med Ottilia Stenback i Finland. Dagboksanteckningar omfat
tande 157 handskrivna sidor efter Beda Wennerqvist finns bevarade i Lotten 

42 Se framfôrallt Furberg 1962b och Berge 2000. 
43 Hedvig Posses brev i KAU, SKMA, Hedvig Posses samling och Anna Posse Lovgrens 
brev i UUB, Nils Lovgrens samling. 
44 Hela samlingen av brev frân Hedvig Posse till Anna Posse, sedermera Lovgren, uppgâr till 
omkring 590 brev. Mer om Hedvig Posse, se Sarja 2002 (kommande). 
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Muncks arkiv i Uppsala.45 Dessa dagboksanteckningar ar inte skrivna av 
Beda Wennerqvist sjalv, vilket medfor sarskilda, kallkritiska beaktanden. 
De ar i stallet nedskrivna av Lotten Munck, som var verksam vid Samariter
hemmet i Uppsala.46 Beda Wennerqvist befann sig vid Samariterhemmet 
innan hon antogs som missionar och kopplingen mellan dagbokens huvud
person och dess nedtecknare ar darfdr f6rklarlig.47 Dagboksanteckningama 
omfattar perioden oktober 1893-januari 1901, da Beda Wennerqvist reste 
till Sverige for tjanstledighet. Efter att ha studerat en stor mangd kallmate
rial efter svensk Sydafrikamission och material efter just Beda Wennerqvist 
kan jag konstatera att det inte finns nagra skal att ifragasatta dagboks
anteckningamas tillfôrlighet som kalla till denna avhandling. 

Helgelsefôrbundet 
Fôr att teckna de forsta kvinnomas historia inom Helgelsefôrbundets Syd
afrikamission har jag hamtat material fran framfôrallt denna vackelserôrel
ses tidskrift Trans segrar. Nagon korrespondens mellan kvinnoma i Syd
afrika och kontakter i Sverige har inte gatt att finna utôver den som ar 
publicerad i redan namnda tidskrift. Fragan om missionstidskrifter behand
las nedan. 

Helgelsefdrbundets protokoll fran och med ar 1890 finns tillgangliga for 
forskning, vilket avspeglar det faktum att vackelserôrelsen det aret fick sin 
fôrsta styrelse.48 Fôr Emelie Haggberg, den forsta missionaren inom 
Helgelsefôrbundet, har material dessutom sparats i Norge, saval brev i Den 
Fria Ostafrikanska Missionens arkiv som publicerat material i dess organ 
Missionœren.49 Emelie Haggberg var under sina forsta ar i Sydafrika 
missionar inom namnda norska mission. Brevmaterialet fran Emelie 
Haggberg i Riksarkivet i Oslo har inte beaktats i tidigare forskning och kan 
saledes tillfora nya perspektiv pa hennes tidiga missionsverksamhet i 
Sydafrika. 50 

1 forhâllande till materiallaget efter de kvinnliga missionarema inom 
Svenska Kyrkans Mission ar kallmaterialet efter Helgelseforbundets Syd
afrikamissionarer begransat. Orsakema till detta kan vara flera. 

45 RAH, Stenback-Kivekas suvun arkisto. A 7. Beda Wennerqvist till Ottilia Stenback, 16 
brev. LUB, IIi, Brev till Olof och Signe Holmstrom, OlofHolmstroms efterlamnade papper 
7, Beda Wennerqvist till Signe Holmstrom, 71 brev. UUB, T 1 ge:13, Waldemar Rudins sam
ling, Beda Wennerqvist till Waldemar Rudin, 22 brev och ett antal mindre skrifter frân âren 
1895-1920. ULA, Syster Lotten Muncks arkiv, Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbocker, 157 
sidor. 
46 Koivunen Bylund 1994b, s. 110 ff. 
47 Koivunen Bylund 1994b, om Beda Wennerqvist, se sarskilt s. 117 ff. 
48 Westin 1958, s. 143 f. 
49 Arkivmaterial efter Den Fria Ùstafrikanska Missionen finns i Det Norska Missionsforbun
dets arkiv, Riksarkivet i Oslo. 
50 Hale [1988], s. 648 ff. ochHale 1997, s. 177-203, harinteuppmarksamrnatdetta kallmaterial. 
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Missionsforskaren Dana L. Robert bar i sin omfattande studie om kvinnor 
och mission i USA:s historia noterat materialbristen efter kvinnor som var 
missionarer inom trosmissioner och hon lyfter darvidlag fram en intressant 
delforklaring: "The difficulty with studying faith missions is that their 
premillennial activism often precluded the keeping of good records for 
posterity."51 Roberts koppling mellan bevarat, elier snarare icke bevarat, 
material och den missionsmotiverande apokalyptiken i missioner som Den 
Fria Ostafrikanska Missionen och Helgelseforbundet ar intressant och 
trovardig. Med Jesu snara aterkomst som drivkraft for mission var troligtvis 
inte uppbyggnad av arkiv och regelbundet skrivande av rapporter om 
missionsarbetet de mest prioriterade uppgiftema. 

Fribaptistsamfundet 
Kallmaterial efter de kvinnliga missionarema inom Fribaptistsamfundets 
Sydafrikamission bestar av samfundets arsmôtesprotokoll och publicerat 
material i Upplysningens viin. De forstnamnda protokollen finns bevarade 
fürst fran och med 1894. Dessa bar foljaktligen inte kunnat anvandas for att 
skildra de forsta aren av samfundets missionsverksamhet. Det publicerade 
materialet i Upplysningens viin bestar framforallt av missionarers brev fran 
Sydafrika till enskilda medlemmar elier vanner i samfundet, till forsam
lingar elier direkt till redaktoren for Upplysningens viin. Detta material finns 
redan fran och med 1892, da Sydafrikamissionen paborjades. 

Brev fran de kvinnor som var missionarer inom Fribaptistsamfundet bar 
inte gatt att finna. De originalbrev som redaktoren for Upplysningens viin 
anvant finns inte bevarade. Fribaptistsamfundet bar pa senare ar deponerat 
sina arkivsamlingar bos Skanes Arkivforbund i Lund. Detta arkiv ar annu 
inte systematiserat och fôrtecknat. 1 fotnotema till denna avhandling anvan
der jag darfor beteckningar som "Bunt 1" osv. vid hanvisning till Fribaptist
samfundets arkivsamlingar. 

For denna avhandling bar jag studerat ett opublicerat manuskript om 
Mathilda Gustafssons, gift Andersson. Detta manuskript bygger delvis pa 
Mathilda Gustafssons bevarade dagboksanteckningar. Manuskriptet ar 
skrivit av Ruth Burke Rill, bosatt i Kalifomien, som ar bambam till 
Gustafssons och som ocksa fôrvarar hennes dagbok. 52 De ursprungliga dag-

51 Robert 1997, s. 208 not 40. 
52 Manuskript 'Khumbuza A/rica'. A History of Missions in Southern Africa av Ruth Burke 
Rill, Sacramento, Ka1ifomien. Manuskriptet omfattar 233 sidor om Mathilda och Anders 
Anderssons missionsarbete, familj och liv i Sydafrika och Moçambique. Ruth Burke Rill ar 
bambam till makama Andersson. lnnehâllet bygger pâ Mathilda Anderssons 
dagboksanteckningar, material frân UV, intervjuer med manniskor i Sydafrika, muntliga 
berattelser om missioniirema, Ruth Burke Rills egna minnen och sekundarlitteratur. 
Manuskriptet finns pâ diskett i FB:s arkiv. Se aven brev hos Karin Sarja, Ruth Burke Rill till 
Karin Sarja 12.3.2002. 
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boksanteckningama har jag inte kunnat lasa. Ruth Burke Rills manuskript 
anvands vid nagra tillfallen i den fortsatta framstallningen. Skal att ifraga
satta dess tillforlitlighet som historisk kalla finns in te. 

bvrigt arkivmaterial 

For avhandlingen har jag inventerat Kvinnliga Missionsarbetares arkiv och 
Lararinnomas Missionsforenings arkiv. Dessa foreningar engagerade 
svenska kvinnor for mission fran 1890-talet och framat. Det har darfor varit 
motiverat att soka material i deras samlingar. Vidare har jag gatt igenom 
Lunds Missionssallskaps arkiv eftersom detta sallskap var nara relaterat till 
Svenska Kyrkans Mission. 

1 Sydafrika har jag bedrivit arkivforskning vid de statliga arkiven i Kap
staden, Pietermaritzburg och Pretoria. Hittills outnyttjat material som illu
strerar Hedvig Posses kontakter med andra missioners institutioner patraf
fade jag i arkivet i Kapstaden.53 Material om Svenska Kyrkans Missions 
verksamhet har jag studerat vid den Lutherska kyrkans stiftscenter och vid 
det Lutherska teologiska seminariet, bada belagna vid Umpumulu. Material 
harrorande fran den brittiska kolonialmakten har jag studerat vid Killie 
Campbell Africana Library i Durban. Arkivforskningen i Sydafrika har 
emellertid gett begransade resultat vad galler kallmaterial som de svenska 
kvinnliga missionarema lamnat efter sig. 

For denna studie har jag i enstaka fall inventerat privata familjearkiv. I 
Fribaptistsamfundet och Helgelseforbundet har jag gjort ett forsok att finna 
mer kallmaterial, bl.a. genom en kort efterlysning i tidningen Petrus, som 
utgavs bl.a. av dessa samfund. Detta har hittills inte givit nagot resultat. I 
Svenska Kyrkans Mission har jag gatt igenom ett privat familjearkiv efter 
den forsta ogifta kvinnan Ida Jonatansson. Det aktuella familjearkivet inne
haller brev fran Ida Jonatansson till syskon i Sverige och aterfinns i 
Nassjo.54 

Publicerade missionârsbrev 
Missionaren Emelie Haggberg skrev 1890 ett brev fran Sydafrika som 
publicerades i Trans segrar. Brevet inleddes: "For mcmga afmina lasare ar 
Jakobes lilla hytta redan bekant, men for andra icke och derfore maste jag 
med nagra ord gora eder fortrogna med mitt nuvarande hem."55 Brevet visar 

53 Kapstaden, State Archive, Nederduitse Gereformeerde Kerk archive, Huguenot seminariets 
(Wellington) samlingar. 
54 Brev fran Ida Jonatansson till syskon och syskonbarn, ca 35 brev, ett antal ar dock fran en 
senare period an den jag behandlar. Hos Gunvor Dahlberg, Niissjô och Gun-Britt 
Gunnarsson, Bodafors. Hos dessa personer finns ocksa fotografier fran Ida Jonatanssons tid 
som missionar i Sydafrika. 
55 Brev Emelie Haggberg 4.12.1890 i TS 2/1891, s. 40 f. Min kursivering i citatet. 
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att hon skrev for en betydligt stôrre Hisekrets an den enskilt privata. Detta 
visste alla missionarer, varfor publicerade missionarsbrev utgôr ett sarskilt 
materiai.56 Missionarsbrev av detta slag aterfinns i missioners tidskrifter. 
Fôr min undersôkning har foljande varit aktuella: Upplysningens van fôr 
Fribaptistsamfundet; Trons segrar for Helgelseforbundet; Missionstidning 
under inseende af Svenska Kyrkans Missionsstyrelse; Missionœren och 
Bi/aga till Sanningsvittnet for brev fran Emelie Haggberg; Lunds Missions
tidning samt ytterligare ett par tidskrifter som anvants i mindre utstrackning. 
Missionarsbrev kunde vara adresserade till en stor lasekrets eller till en 
enskild mottagare. Det sistnamnda hindrade inte att brevet lastes av en 
stôrre skara eller att det inlamnades for publicering i ett samfunds tidskrift. 

Fôr nystartade missionsforeningar eller nybildade samfund blev fragan 
om information till medlemmar genom egna tidskrifter en viktig fraga. 57 
Tidskrifter och bôcker trycktes, spreds och lastes enskilt och vid gemen
samma môten. 58 Missionstidskrifters upplagor var relativt omfattande. Mis
sions-Tidning, organ fôr Svenska Missionsfôrbundet, hade exempelvis vid 
sekelskiftet 1900 en upplaga pa omkring 25 000 exemplar.59 Som enjamfô
relse kan namnas att Dagens Nyheter i det narmaste foljde utvecklingen for 
Missions-Tidning medan Social-Demokraten vid sekelskiftet hade en upp
laga pa ett stycke under 10 000 exemplar.60 Utgivningsintervallet for mis
sionstidskrifter var oftast manadsvis. 

Gunnar Hallingberg uppmarksammar betydelsen av det rika missions
materialet i 1800-talets vackelserôrelser. Han menar att uppfinningsrike
domen var stor nar det gallde att vacka intresse fôr mission. Vid sidan av 
litteratur och tidskrifter papekar han inte minst betydelsen av de turnéer 
missionarer reste runt panarde var i Sverige.61 Kvinnor som var missiona
rer var pa manga satt med och fôrmedlade en bild av missionen till under
stôdjare i Sverige. Att dessa kvinnor skrev brev som de visste skulle bli del 
av en offentlig lasning maste beaktas vid tolkning av denna typ av material. 
Historikem Eva Helen Ulvros har pekat pa hur detta fôrhâllande kunde gôra 
att man som brevskrivare inte skrev om sadant som ansags opassande elier 
alltfôr personligt.62 Detta galler med stor sakerhet ocksa for de missionarer 
som studerats i denna avhandling. 

56 Om brev och hur dessa liistes av en vidare krets iin den enskilda adressaten, se Ulvros 1996, 
s. 23 ff. 
57 Lenhammar 1981, s. 89. 
58 Hallingberg 1970, s. 82 ff. uppmiirksammar frâgor om missionslitteraturens spridning och 
betydelse fôr folkbildningen i svensk folkviickelse. 
59 Lenhammar 1981, s. 86, s. 134. 
60 Hallingberg 1970, s. 95. 
61 Hallingberg 1970, s. 84. 
62 Ulvros 1996, s. 23 ff. 
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Material i missionstidskrifter kan vara paverkat av andra faktorer. Det 
som formedlades till Uisama var vissa aspekter av mission, framhallna av 
missionarer och missionsledning, medan andra sidor av missionsarbetet och 
situationen i berard region inte namndes. Sigbert Axelson bar i sin avhand
ling om mission och kulturkonfrontation i nedre Kongo jamfort missiona
rers originalbrev med dem som sedermera publicerades i Svenska Missions
forbundets tidskrift. Hans slutsats ar att missionsledningen avstatt fran att ta 
med fragor om konflikter mellan missionarer och mellan missionarer i 
Kongo och missionsledningen i Sverige. Konflikter av detta slag kunde 
uppkomma, skriver Sigbert Axelson, som foljd av diskussioner om t.ex. 
aktenskapsplaner och loneforhâllanden.63 

For denna avhandling ar frâgan om att jamfüra originalbrev och publiee
rat material ett sarskilt problem. Fribaptistsamfundet och Helgelsefürbundet 
bar inte nagra originalbrev bevarade. Det gar darfor inte att bedoma om 
respektive missionsledning har redigerat och/eller censurerat fore publiee
ring. Daremot finns brevmaterial att tillga mellan kvinnliga missionarer 
inom Svenska Kyrkans Mission och missionsstyrelsen i Sverige. Darfor ar 
det mojligt att se vad som inte kommer offentligheten till del. Det ar fram
forallt fragor av konfliktkaraktar, fragor om alltfor snava ekonomiska ramar 
for missionarema och om storre problem i deras mojligheter att bedriva 
missionsarbete. De ekonomiskt karva villkor under vilka missionarema 
levde i Fribaptistsamfundet och Helgelseforbundet framkommer dock tyd
ligt i publicerat material i respektive samfunds tidskrift. For dessa missioner 
bar inte fragor om ekonomi varit kansliga. De har snarare tjanat som en 
uppmaning till samfundsmedlemmar att skanka mer pengar till missionens 
arbete. De publicerade missionarsbreven formedlade en relativt konfliktfri 
missionsverksamhet, i alla faU pa individ- och organisationsniva inom 
respektive mission. 

Missionen i Sydafrika var i stor utstrackning styrd av ekonomi. Arbets
fürhâllanden blev narmast outhardliga om inte tillrackligt med penninggavor 
kom in till missionema. En konsekvens kunde till och med bli att missions
arbetet fick upphüra. Missionarer och ansvariga for missionstidskrifter var 
darfor, mer elier mindre omedvetet, delaktiga i att fürmedla en bestamd bild 
av missionens arbete. Denna bild kunde vara fürenklad och kanske forsko
nad men anda inte forvrangd. Lasekretsens vilja till framgâng for missionen 
och mojligheten till fortsatt ekonomiskt understüd kan ha gjort att materialet 
betonade missionens framsteg mer an dess bakslag. 

De missionarer som ingar i denna undersokning agnade i sina brev stort 
utrymme at att skildra omgivande samhalle i Natal och Zululand. Beskriv
ningar av manniskor de matt, arbete de utfort och resor de gjort aterkommer 

63 Axelson 1970, s. 29. Aven Engstrom 1987, s. 234. Om materia1 publicerat i missions
tidskrifter, se aven Mellemsether 2001, s. 186. 
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ofta. Breven hade i des sa avseenden en folkbildande uppgift vad galler andra 
kulturer och manniskor. De offentliga breven var dessutom den kanal man 
hade att tillga for att uppratthâlla banden mellan missionarer i Sydafrika och 
ekonomiska givare och forebedjare i Sverige. Svenska lasare fick del av 
missionarers liv och arbete mot att missionen fick fortsatt stôd. Mot den bak
grunden kan det ha varit frestande for missionarema att framhalla mer ex otis
ka inslag- det stora aventyret- framfor vardagligt slit pa missionsstationema. 

Fôr tolkning av de offentliga missionarsbreven ar det viktigt att beakta 
de ekonomiska forutsattningama for missionsarbetet och att missionaren, 
redan nar hon fattade pennan i Sydafrika, var delaktig i att konstruera och 
formedla vissa aspekter av missionen och den annorlunda kultur hon levde i. 
Dessa aspekter kunde sedan forstarkas genom att missionsledningen valde 
att publicera en del av breven men inte allt. Forskaren star har inf6r ett val 
kant problem. 

Med beaktande av de kallkritiska problem som redovisats har har jag 
anvant publicerade missionarsbrev i missionemas tidskrifter. Detta material 
ger kunskap om missionarers arbete, môte med afrikaner och situationen for 
missioner och missionarer i Sydafrika. Fôr Helgelseforbundet och Fribap
tistsamfundet ar missionstidskrifters material ofta det enda som hittills ar 
tillgangligt for forskning. 64 

Flera missionarer som ingar i denna undersôkning har fôrfattat och fàtt 
skrifter publicerade om missionens arbete. K vinnomas skrifter innehâller 
t.ex. tillbakablickar pa missionsverksamheten och texter om afrikanska 
kristna.65 Kvinnoma inom Helgelseforbundet och Fribaptistsamfundet har 
inte forfattat egna skrifter men val medverkat i missionemas egna tillbaka
blickar.66 De kvinnliga missionarema gjorde aven insatser som ôversattare 
av exempelvis svenska psalmer och religiôsa texter till zulu. Den mest fram
staende av dessa ôversattande kvinnor var Hedvig Posse, som bl.a. ôversatte 
och ombesôrjde utgivningen av en psalmbok pa zulu.67 Pâfallande ar for 
ôvrigt kvinnomas intresse for spraket. 

Det har har framkommit att en viss obalans i tillgangen till material rader 
for denna avhandling. Det finns mer kallmaterial efter kvinnoma inom 
Svenska Kyrkans Mission an det finns efter kvinnoma inom Fribaptistsam
fundet och Helgelseforbundet. Anledningama till detta kan vara fiera, som 
antytts ovan. Denna obalans ar ett vetenskapligt problem, vilket kommer att 

64 Nar jag refererar elier citerar frân exempelvis TS och UV framgâr inte alltid nummer av 
tidskriften. Anledningen ar att detta material ofta har lopande paginering. 
65 Exempel pâ skrifter av kvinnliga missionarer i SKM: Johannes Mamoza Mtetwa. Var 
zulumissions forste evangelist av Ida Jonatansson. Ett besok pa missionsstationen Oscars berg 
av Hedvig Posse. Nomampo Lutuli, en zulujlicka av Beda Wennerqvist. 
66 Se t.ex. "Ett blad ur minnets bok" av Emelie Emanuelson i Zulumissioniiren. 1910. 
"Tankar och erfarenheter" av Elin Karlsson i Zulumissioniiren 1910. 
67 For mer om Hedvig Posses oversattningsarbete, se Sarja 2002 (kommande). 
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redovisas i genomgangen av tillgangligt material inom respektive mission 
och i behandlingen av missionstidskrifters publicerade brev. Det vetenskap
liga problemet har ytterligare en sida, som kan illustreras genom foljande 
exempel. Genom exemplet framtrader aven en annan aspekt, namligen 
fragan om vad forskaren kan veta, ana eller formoda. 

1 Trans segrar redogjordes 1896 for hur Helgelseforbundets missionarer 
i Sydafrika deltagit i en konferens for skandinaviska missionarer. Redak
tionen for tidskriften har valt att redovisa vilka fragor som diskuterades vid 
konferensen, exempelvis polygami, afrikanskt 61 och afrikaners kladsel, 
men inte hur dessa behandlades. (Se vidare i kapitel 5.) Det finns ingen 
redovisning av hur missionarer argumenterat i fragoma. Det redogors inte 
heller for om nagra beslut fattats. Forskaren anar att redaktoren eller 
redaktionen fOr Trans segrar vill dolja missionaremas uppfattningar. Vad 
som dolj s kan man in te med bestamdhet veta. Genom att ha kunskap om 
sammanhanget och Helgelseforbundets mission i Sydafrika kan man atmins
tone gissa vad som fürevarit. Formodligen var missionarema liberalare an 
vad redaktionen i Sverige var, nar det gallde flera standpunkter. Som fors
kare har jag svart att komma vidare i dessa fragor, men kan pa detta satt re
dogora for vilka problem som kallmaterialet fOr avhandlingen kan erbjuda. 

Forskningslaget 

Kvinno- och genushistorisk forskning 
"K vinnomas narvaro i kyrkan har alltid varit bâde massiv och pataglig", 
konstaterar Ann-Sofie Ohlander. 68 De trettiosex kvinnor inom svensk Syd
afrikamission som behandlas i denna bok var kristna kvinnor med band till 
kyrka och vackelse i Sverige under slutet av 1800-talet. 

Eva Asbrink studerade i sin avhandling fran 1962 framforallt prasterska
pets kvinnosyn under forsta halvan av 1800-talet. Hennes resultat var att 
kyrkans kvinnosyn, speglad i predikningar, kyrkomotesdebatter och riks
dagsdebatter, betonade kvinnors och mans olikhet och att kvinnors huvud
sakliga uppgift var som maka, mor och husmor.69 Hustavlans roll i kyrkligt 
liv och inverkan pa kvinnorollen under forsta delen av 1800-talet behandla
des av Hilding Pleijel i Hustavlans varld.70 Inger Hammar har behandlat 

68 Oh1ander 1994, s. 9. Om kvinnoperspektiv pa kyrkohistorisk forskning, se aven Franzén 
1990, s. 113-128. For frâgestallningar om kvinnor i kyrko- och missionshistoria, se Gunilla 
Gunner & Sarja 1996, s. 35 f. 
69 Asbrink 1962. Asbrink kritiserades av Oster1in 1962, s. 279-298. For genomgâng av 
denna diskussion, se Koivunen By1und 1994b, s. 31 f. 
70 P1eije11970, s. 30 ff. 
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synen pa kvinnans kallelse hos ett antal pionjarer inom kvinnororelsen 
under senare delen av 1800-talet. Hon betonar att dessa kvinnors engage
mang for kvinnans frigorelse bOr tolkas utifran ett lutherskt teologiskt sam
manhang.71 Aven Maria Sodling har uppmarksammat Svenska kyrkans 
kvinnosyn, sasom den uttrycktes under 1920-talet. 72 De forsta artiondena av 
1900-talet har bearbetats i Birgitta Rengmyrs avhandling om Lydia Wahl
strom. 73 Diakonins och diakonissomas historia har behandlats av Gunnel 
Elmund. 74 Tuulikki Koivunen Bylund studerade i sin avhandling Ebba 
Bostrom och hennes grundande av Samariterhemmet i Uppsala.75 Prastfruar, 
deras liv och arbete har uppmarksammats av forskare som Ragnar Norrman, 
Solveig Widén och Birgitta Meurling. 1 en artikel fran 2001 skriver Birgitta 
Meurling om den gifta missionarsfruns situation.76 Kvinnor i svensk 
folkvackelse under senare delen av 1800-talet har behandlats av framforallt 
Ingrid Aberg. 77 Den har redovisade forskningen om kvinnor i svensk kyrko
och vackelsehistoria aterkommer som samtalspartner i avhandlingen. 

F orskningen har behandlat kvinnor inom yrkesgrupper som fanns repre
senterade bland missionarema i denna avhandling. Christina Florin har 
studerat smaskollararinnor och folkskollararinnor. 78 Agneta Emanuelssons 
forskning behandlar bl.a. sjukskoterskor medan Lisa Oberg undersokt 
svenska bammorskors historia. 79 1 forskningen har 1800-talets filantropiska 
verksamhet och kvinnors agerande inom densamma studerats. Filantropiskt 
arbetet bland bl.a. fattiga och sjuka engagerade framforallt borgerliga kvin
nor under senare del en av 1800-talet. 80 Detta filantropiska engagemang var 
till skillnad fran det arbete som de kvinnliga missionarema utforde frivilligt 
och obetalt och sallan ett professionellt yrkesarbete. Tiden runt sekelskiftet 
1900 har studerats i den kvinno- och genushistoriska forskningen. Att detta 
var en tid av stor samhallsomvandling ar valkant och dess foljder for kvin
nors situation har behandlats utifrân fiera perspektiv.81 

71 Hammar 1999. Hammar 2000, s. 27-67. Frâgor om genus och kalle1se i nordiskt 1utherskt 
sammanhang behand1as av Markko1a 2000, s. 9-25. 
72 Sôdling 1997, s. 143-162. 
73 Rengmyr 1982, s. 129 ff. 
74 E1mund 1973. 
75 Koivunen By1und 1994b. Om diakonissor, se Koivunen By1und 1994a, s. 69-75. 
76 Norrman 1993. Widén 1994, s. 57-68. Meurling 1996. Meurling 2001, s. 87-110. 
77 Aberg 1994, s. 77-88. Âberg 1995, s. 23-32. 
78 Florin 1987. 
79 Emanue1sson 1990. ë>berg 1996. 
80 Se t.ex. Aberg 1988, s. 399-420. Hammar 1996, s. 269-329. Tva antologier inom forsk
ningsomrâdet, se Taussi Sjôberg & Vammen 1995 och Jordansson & Vammen 1998. 
81 For genomgâng av tidigare forskning omkring denna tid och fôr den s.k. kvinnofrâgan, se 
t.ex. Wikander 1994, s. 7 ff. Koivunen By1und 1994b, s. 35 ff. Oh1ander & Stromberg 1996, 
s. 105 ff. Manus 1997, s. 35 ff. 
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Svenska Kyrkans Mission, Helgelsefërbundet och 
Fribaptistsamfundet 
K vinnorna som behandlas i denna avhandling var missionarer inom tre olika 
missioner: Svenska Kyrkans Mission, Helgelsefdrbundet och Fribaptistsam
fundet. Forskningslaget ter sig olika for dessa tre. 

Knut B. Westman introducerade ar 1936 kvinnors arbete fOr och inom 
svensk mission. 82 Bengt Sundkler tecknade kvinnors missionshistoria inom 
Svenska Kyrkans Mission i en overgripande artikel 1974. 1 artikeln behand
lade han ogifta kvinnors missionsarbete i fiera lander, daribland Syd
afrika.83 Tore Furbergs avhandling Kyrka och Mission i Sverige 1868-1901 
studerar Svenska Kyrkans Missions tillkomst och fürsta verksamhetstid. 1 
detta arbete riktas sarskild uppmarksamhet pa frâgan om kyrkomissionens 
genombrott som grundlaggande missionsteo1ogisk idé inom Svenska 
Kyrkans Mission. Missionsarbetet i bade Sydafrika och Indien inkluderas i 
hans studie. 84 Tore Furberg har ocksa behandlat svenska missionarers hâll
ning till kriget mellan boer och britter 1899-1902 och hur de pâverkade 
opinionen i Sverige. 85 Carl F. Hallencreutz Till alla folk ... Ur Svenska 
Kyrkans Missions historia erbjuder en oversikt over organisationens historia 
och frâgan om inhemsk kyrkobildning som missionsmâl be lyses sarskilt. 86 
Lars Berges avhandling behandlar Svenska Kyrkans Mission i Sydafrika 
aren 1902-1910. Han har sars kilt uppmarksammat den sydafrikanska 
1utherska kyrkans tidiga historia och svenska missionarers forhâllande till 
omgivande samhalle.87 Slutligen har Svenska Kyrkans Missions arbete i 
Sydafrika agnats fiera studier som har karaktar av organisationens egen 
historieskrivning. Har kan namnas studier av Jan Erik Norenius, Gunnar 
Brundin och Helge Fosseus.88 

Helgelseforbundets missionsverksamhet har hittills inte varit foremâl for 
nâgon stürre vetenskaplig undersokning. Gunilla Gunner behandlar i sin 

82 Westman 1936, s. 34 ff. 
83 Sundk1er 1974, s. 71-118. 
84 Furberg 1962b. 
85 Furberg 1962a, s. 157-164. 
86 Hallencreutz 1985, s. 117-127. Se aven Hallencreutz 1970, s. 13-62 for en ôversikt ôver 
svensk modem missionshistoria. Svenska Missionssallskapet var ett av de tidiga organen for 
svensk mission under 1800-ta1et och dess mission utanfor Sverige uppgick âr 1874 i det 
nygrundade Svenska Kyrkans Mission. Som bakgrundsteckning till svensk missionshistoria 
runt sekelskiftet 1900, se Sundkler 1937. Se aven Lindberg 1945 om Lunds Missionssallskap 
for forstâelsen av de historiska banden mellan detta missionssallskap och Svenska Kyrkans 
Mission. Om en av SKM:s forsta man som var missionar, Otto Witt, se Hale [1991]. Se aven 
Hallencreutz 1982, s. 62-72 for en genomgâng av missionsteologiska motiveringar i svensk 
mission under slutet av 1800-talet och borjan av 1900-talet. Ungkyrkorêirelsens engagemang 
for mission, sarskilt i SKM, finns behand1at hos Tergel 1969, s. 261 ff. 
87 Berge 2000. 
88 Brundin 1924. J. E. Norenius 1924. Norenius 1925. Fosseus 1974. 
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kommande doktorsavhandling Nelly Hall, en av forgrundsgestalterna inom 
Helgelseforbundet. Hon var missionssekreterare inom forbundet och en 
uppmarksammad predikant under slutet av 1800-talet. 89 Helgelseforbundet 
influerades bl.a. av vissa apokalyptiska stromningar, som studerats av Goran 
Gunner.90 Frederick Hale bar sin forskning om mission i Natal uppmark
sammat Helgelsefôrbundet.91 Inom Helgelsefôrbundet bar sjalvreflexion i 
form av litteratur om samfundets historia forekommit regelbundet. 1 detta 
sammanhang bOr framforallt Sven Karbrants sammanstallning av 
Helgelseforbundets historia under hundra ar framhallas.n 

Forskning om Fribaptistsamfundet bar varit eftersatt. Det finns ingen 
vetenskaplig studie att tillga som mer ingaende behandlar detta samfund, an 
mindre dess mission i andra lander. Kunskap om dess tillkomst och historia 
bar jag darfor hamtat fran oversiktsverk om svensk vackelsehistoria och fran 
studier om den svenska baptismens historia. 93 1 Fribaptistsamfundet bar 
egna historieskrivningar utgivits genom aren och i dessa behandlas Syd
afrikamissionen. 94 

K vinnors numerart stora delaktighet i 1800- och 1900-talets svenska 
vackelserorelser bar uppmarksammats i forskningen. Fragor om deras bety
dande ekonomiska bidrag till dessa rorelser bar behandlats. Diskussioner om 
kvinnor som predikanter inom folkvackelsen bar ront en del uppmark
samhet.95 Daremot bar kvinnliga missionarer i olika vackelsers missioner 
inte varit foremal for nagon mer omfattande undersokning. 

Emelie Haggberg ar en av de kvinnor som behandlas i denna avhandling. 
Hon var Helgelseforbundets fôrsta missionar i Sydafrika, men blev mis
sionar genom Den Fria ë>stafrikanska Missionen, med sate i Norge. Tidigare 
forskning om denna mission finns att tillga genom studier av Hanna Mel
lemsether och Frederick Hale.96 Bade Den Fria ë>stafrikanska Missionen 

89 Gunilla Gunner, kommande doktorsavhandling. 
90 Gôran Gunner 1996, s. 55 ff., s. 61 ff. 
9l Hale [1988], s. 141. Hale 1997, s. 199. 
92 Kârbrant 1987. For Helgelseforbundets egen historieskrivning, se aven t.ex. Zulumissionii
ren. 191 O. Helgelseforbundets missionsverksamhet under 25-arsperioden 1887-1912. 1912. 
93 For Fribaptistsamfundets uppkomst och frâgor som lâg bakom detta, se Nordstrôm 1928, 
s. 205 ff. Westin 1958, s. 62, s. 184 ff. Westin 1965, s. 102, s. 386. 
94 Se t.ex. Mission bland Sydafrikas infodingar. 1925. Fribaptistsamfimdet 100 ar. 1972, 
s. 195-202. Hansson & Wennberg 1991, s. 245-264. 
95 Lundkvist 1977, s. 91 ff. Aberg 1988, s. 399-420. Aberg 1994, s. 77-88. Aberg 1995, 
s. 23-32. Anders Larsson 1997, s. 15-17. Stenstrôm 2002 behandlar tre svenska kvinnor i 
Svenska Missionsforbundets mission i Kongo 1886-1890. 
96 Mellemsether 1995 och Mellemsether 1999, s. 135 ff. behandlar Martha Sanne som var 
missionar i Sydafrika inom DFÔAM. Hale [ 1988] behandlar DFÔAM inom ramen for en 
vidare teckning av skandinaviska fria missioners verksamhet i Sydafrika 1889-1960. 1 denna 
avhandling finns Emelie Haggberg omnamnd vid ett antal tillfàllen men utan vidare 
kommentarer. 1 en avhandling fran 1991 har Hale studerat den svenska missionaren Otto 
Witt. Har behandlas DFÔAM under den period Witt verkade inom densannna, 1889-1891, 
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och Helgelseforbundet kan placeras in under gruppen trosmissioner. Den 
historiska bakgrunden till denna kategori av mission och dess forsta verk
samhetstid bar studerats av Klaus Fiedler. 1 sin omfattande studie omnamner 
han svenska missioner.97 Anna Maria Claessons avhandling om bilden av 
svensk Kinamission behandlar ocksa svenska missioner som var s.k. tros
missioner. 1 ett kapitel uppmarksammar hon sarskilt fragor om kvinnor i 
detta sammanhang.98 Svensk mission i Sydafrika under slutet av 1800-talet 
aterfinns aven i Alan H. Winquists studie om skandinaver i sydafrikansk 
historia. 99 

Det bar bar framkommit att forskningslaget ar olika for Svenska Kyrkans 
Mission, Helgelsefôrbundet och Fribaptistsamfundet. Detta kommer att 
aterspeglas i de kommande kapitlen. Det bar ocksa framkommit att ingen 
hittills gjort nagon stôrre undersôkning om svenska kvinnliga missionarer 
och deras arbete. 

Kvinnor, genus och mission 
Forskningen om kvinnor i protestantisk mission under senare delen av 1800-
talet och bôrjan av 1900-talet ar omfattande. Pierce Beaver utgav ar 1968 ett 
pionjararbete om kvinnor och mission i nordamerikansk historia. Ar 1980 
uppdaterade han sin studie under titeln American Protestant Women in 
World Mission. A History of the First Feminist Movement in North 
America. Denna titel illustrerade att Pierce Beaver ansag missionsarbete och 
missionsengagemang som den fôrsta feministiska rôrelsen bland kvinnor i 
USA.lOO Jane Hunter ar av en annan uppfattning. Hon menar att den 
nordamerikanska kvinnliga missionsrôrelsen inte var nagon feministisk 
rôrelse utan att den fôretradde en mer konservativ kvinnosyn. ldeologin om 
hemmet som kvinnans doman var en viktig tematik fôr kvinnomissionsfore
ningar i USA. 1 sin studie om nordamerikanska kvinnliga missionarer i Kina 
runt sekelskiftet 1900 visar Jane Hunter samtidigt hur ogifta kvinnor kunde 
vara forebilder for kinesiska kvinnor, inte minst i att forespraka 
utbildning.1°1 Pierce Beaver och Jane Hunter ïar tjana som exempel pa 

och ocksâ i denna omniimns Erne lie Hiiggberg ett antal gânger. Hale 1997, har utgivit korre
spondens frân norska missioniirer i Natal och Zululand till Norge och i denna oversikt inklu
derat DFÙAM. Emelie Hiiggberg omniimns endast vid ett par tillfàllen, nâgon korrespondens 
frân henne finns in te upptagen. Â ven Hale 1992, s. 158 tf. Hale 1998, s. 227 tf. 
97 Fiedler 1994. 
98 Claesson 2001, s. 105-121. 
99 Winquist 1978, s. 118. 
100 Beaver 1968. Beaver 1980, s. 11. 
101 Hunter 1984, s. 128, s. 243, s. 251. Hunter 1989, s. 159-166. 
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forskare som stallt fragor om hur man kan karakterisera kvinnors 
missionsengagemang och arbete i andra lander.102 

Fiona Bowies inledning till en av de fôrsta antologierna om kvinnor i 
mission uppmarksammade fiera fragor som behandlats i forskningen. Fiona 
Bowie konstaterade att kvinnor har varit en stor grupp i missionarskaren 
men att kunskapen om deras liv och arbete ofta har varit dalig. Kvinnliga 
missionarers underordnade stallning i manligt dominerade missioner lyftes 
fram samtidigt som kvinnorna kunde vara overordnade och privilegierade i 
forhâllande till den inhemska befolkningen, bland vilka de arbetade. Fragan 
om huruvida kvinnors missionsarbete var befriande elier inte for kvinnor i 
andra lander kan besvaras med bade j a och nej. Detsamma galler fragor om 
huruvida de kvinnliga missionarernas egen emancipation fôrstarktes genom 
missionsarbete. Svaret beror enligt Fiona Bowie pa tid och sammanhang, pa 
forskarens egen tradition och pa huruvida missionarer studeras utifran sin 
samtid elier med vara nutida ogon.103 

Dana L. Robert konstaterar att protestantiska evangelikala vackelser, 
som uppkom under slutet av 1800-talet i USA, innebar en ny tid i de 
kvinnliga missionarernas historia. Tidigare hade kvinnor arbetat som 
missionarer i mer traditionella missioner. Dessa begransade utrymmet for 
kvinnliga missionarer. De fick vara medfoljande missionarsfru och/eller 
arbeta i skolor, barnhem och sjukhus. Att delta i det som dessa missioner 
ofta bedomde som de viktigaste uppgifterna, namligen att forkunna och 
dopa, var inte aktuellt for kvinnliga missionarer. I de nya vackelserorelserna 
fanns daremot fler mojligheter fôr kvinnor och missionsarbetet var ofta 
detsamma fôr kvinnor och man.104 

A ven Klaus Fiedler uppmarksammar kvinnliga missionarer i sin studie 
av s.k. faith missions, elier trosmissioner. Faith missions fungerar i detta 
sammanhang som samlingsbenarnning pa missioner sprungna ur evangeliska 
vackelser vid 1800-talets slut. Dessa missioner har historiska band till Maria 
och Hudson Taylor, grundarna av Kina Inlandsmissionen, och de formerade 
sjalvstandiga samfund och/eller missionssallskap. Enligt Klaus Fiedler 
visade dessa missioner vag for en radikalare syn pa kvinnliga missionarers 
uppgifter an vad som var fallet i mer traditionella sammanhang. Det avgo
rande inom trosmissioner var att predika Guds ord till sa manga som mojligt 
fOre tidens slut. For a tt ta sig an detta uppdrag kravdes kallelse och kristen 
tro, inte formell utbildning och prastvigning.105 

102 Se hartill aven Garrett 1982, s. 221-230. Pui-lan 1991, s. 19-26. Jayawardena 1995, s. 8, 
s. 11 ff., s. 18. Thome 1999, s. 45 f. 
103 Bowie 1993, s. 1-18. For forskningsôversikt om kvinnor, genus och mission, se aven 
Huber & Lutkehaus 1999, s. 4--12. 
104 Robert 1997, kapite1 fern. 
105 Fied1er 1994, s. 292-309. 
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Norska forskare bar presenterat flera studier om kvinnor och mission. 
Line Nyhagen Predellis avhandling fran 1998 problematiserade fragor om 
genus och mission i en undersokning om norsk mission pa Madagaskar. Hon 
bar darefter behandlat norska kvinnors mission pa Madagaskar och norska 
kvinnors engagemang for mission i Norge i flera artiklar.I06 Anglikanskt 
missionsarbete i Palestina under perioden 1888-1948 och fragor om kvinnor 
och utbildning i detta sammanhang bar studerats av Inger Marie Okken
haug.107 Lisbeth Mikaelsson bar behandlat norska missionarers levnadsteck
ningar. Hon bar sarskilt uppmarksammat kvinnliga missionarers sjalvbio
grafier och des sa kvinnors kallelseupplevelser .1 08 

Ruth Compton Brouwers studie fran 1990 behandlade presbyterianska 
kanadensiska kvinnor i indisk mission under slutet av 1800-talet och tidigt 
1900-tal. 1 kanadensisk mission, som i de fiesta vasterlandska missioner, 
dominerade kvinnliga missionarer. Ruth Compton Brouwer konstaterar att 
de kvinnliga missionarema i sitt arbete for att befria indiska kvinnor sjalva 
kunde overskrida granser och fà friare och sjalvstandigare uppgifter.109 
Ocksa Rosemary Gagan bar studerat kanadensiska kvinnor i mission. 
Hennes forskning ror metodistiska kvinnliga missionarer och deras arbete i 
bade Kanada och Orienten under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Hon 
papekar att missionsarbete i ett annat land innebar ett intressant och span-
nande altemativ till giftermal elier yrkesliv i Kanada.IIO ' 

Birgitta Larssons avhandling fran 1991 behandlar tanzaniska kvinnors 
kontakt med katolsk mission i nordvastra Tanzania under 1900-talet. Lars
son bar via kallmaterial fran Vita systramas arkiv sokt svar pa fragor om 
varfor kvinnor sokte sig till missionen och varfor de ville bli kristna. 
Birgitta Larssons utgangspunkt ar att afrikanska kvinnor i detta samman
hang inte ska ses som offer, kvinnor som bara var fdremal for mission, utan 
som aktiva kvinnor som agerade sjalvstandigt och som av olika anledningar 
sokte sig till Vita systramas missionsstationer. Hon bar funnit att tanzaniska 
kvinnor sokte sig till missionen fOr att undga oonskade aktenskap, fOr att de 

106 Nyhagen Predelli [1998a]. Nyhagen Predelli 1998b, s. 37-51. Nyhagen Predelli 1999, s. 
209-227. NyhagenPredelli2001, s. 4-48. Se aven Nyhagen Predelli & Miller 1999, s. 67-111. 
107 Okkenhaug [1999]. 
108 Mikaelsson [2000]. Se ocksâ Mikae1sson 1995, s. 28--41. Mikae1sson 1999, s. 155-174. 
Â ven Se1and 2000, s. 69-112 behandlar kvinnor i norsk missionsriire1se, dâ sarskilt kvinnors 
arbete for mission i Norge. Se ocksâ Tjelle 1999, s. 175-189. Skeie 1999b, s. 191-207 upp
marksammar sarskilt de gifta missionarsfruamas missionsarbete pâ Madagaskar. Norsk tids
skrift for mis} on agnade 3/1999 ât forskning om kvinnor i mission. Har ges en god iiverblick 
iiver norsk forskning inom detta omrâde. For finsk forskning om kvinn1iga missionarer i den 
finska evangeliskt lutherska missionen, se Kena 2000. Helander 2001, engelsk sammanfatt
ning "God's call sustains us". 
109 Brouwer 1990, s. 52. 
110 Gagan 1992, s. 25. Ett exempel pâ forskning om tyska kvinnor i mission ar Simone 
Prodolliets studie om kvinnor i Baselmissionen och hur dessa forsiikte iiverfora vasterlandska 
kvinnoideal i sitt arbete i tyska kolonier, Prodolliet 1987. 
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inte ville vara slavar under kungen i omrâdet elier for att de levde under 
andra svara livsvillkor. Daremot, konstaterar Birgitta Larsson, ar det svarare 
att finna religiôsa uttryck som anledning till att kvinnor sôkte sig till 
missi onen. Kallmaterialet visar in te manga spar av detta. A vslutningsvis 
tolkar hon strômmen av kvinnor till missionen som ett uttryck for att kvin
noma genom fôrekomsten av missionsstationer hade môjlighet att gôra upp
ror mot strukturer som de motsatte sig. Denna motvilja hade sakert funnits 
redan tidigare men genom missionen erbjôds ett nytt altemativ. Birgitta 
Larssons slutsats ar att Hayakvinnoma anvande den relativa frihet som 
missionen erbjôd i sin stravan efter stôrre frihet och sjalvstandighet.1 11 Som 
en av de fà studier som gjorts i Sverige om kvinnor och mission har Birgitta 
Larssons avhandling inspirerat och paverkat min forskning. Hennes frage
stallningar behandlade tanzaniska kvinnor via material fran bl.a. missions
arkiv. Jag hari stallet valt att koncentrera mina fragor till de svenska kvinn
liga missionarema. Men nar fragor om vilken betydelse de kvinnliga 
missionaremas arbete kan ha fàtt fôr zulukvinnor och hur de bemôtte 
zuluema i sitt arbete har jag tagit intryck av Birgitta Larssons forskning. 

Man kan notera att fà forskare, med undantag av Dana L. Robert och 
tidigare namnda Maina Chawla Singh, har studerat kvinnliga missionarer i 
fiera olika missioner. Man kan ocksa konstatera att forskning om kvinnor, 
genus och mission har varit eftersatt i Sverige. Mycket aterstar att gôra vad 
galler svenska kvinnliga missionarers arbete i andra lander. 

Kvinnor, genus och mission i Natal och Zululand 
Greg Cuthbertson och Louise Kretzschmar har i en artikel fran 1996 gjort 
en gedigen genomgang av forskningen om genus och mission i sydafrikansk 
historia. Har presenteras forskning som berôr Natal och Zululand av bl.a. 
Shula Marks, Deborah Gaitskell och Norman Etherington.112 Shula Marks 
var en av de forsta som lat afrikanska kvinnor sjalva komma till tals. 1 Not 
Either an Experimental Dol! publicerade och bearbetade hon brev som 
handlade om en afrikansk flickas, en vit kvinnas och en zulukvinnas skilda 
varldar.1 13 Hennes initiativ har fôljts av andra. Tva afrikanska kvinnor, 
Katie Makanya och Christina Sibiya, har fatt sina livshistorier nedskrivna. 
Katie Makanya levde i Durban men kom fran ôstra Kapprovinsen medan 
Christina Sibiya var zulu. 1 bâda kvinnomas liv illustreras motet mellan 
afrikanskt samhalle och vasterlandsk kristen mission under 1900-talet.114 

111 Birgitta Larsson 1991. Birgitta Larsson 1994, s. 101-107. 
112 Cuthbertson & Kretzschmar 1996, s. 277-301. 
113 Marks 1987. 
114 McCord 199 5. Reyher 1999. F ôr metodiska frâgor om vi1ken betydelse det har a tt vi ta 
kvinnornedtecknat svarta kvinnors levnadsôden, se Cuthbertson & Kretzschmar 1996, s. 280. 
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Deborah Gaitskells forskning om kvinnor, genus och mission i sydafri
kansk historia har behandlat kvinnorôrelser i kyrkoma, utbildning av 
afrikanska flickor och kvinnor och fragor om s.k. domestication. Pa senare 
tid har hon studerat fern brittiska kvinnliga missionarers liv och arbete under 
1900-talet. Hennes kallmaterial har framforallt hamtats fran brittiska mis
sioner. 1 forskningen om afrikanska kvinnorôrelser i kyrkoma har hon 
studerat Manyano-grupper, i vilka xhosatalande kvinnor var medlemmar.115 
Â ven om Deborah Gaitskell inte alltid behandlar Natal och Zululand ar 
hennes undersôkningar betydelsefulla for denna avhandling och jag 
aterkommer till dem. 

Norman Etherington har behandlat missionsorganisationer i Natal och 
Zululand och hur man i dessa agerade i relation till tva olika manligt domi
nerade och styrda samhallen, dvs. det afrikanska och det europeiska. Att 
kvinnor har haft stor betydelse for kristen omvandelse, elier vad Jean och 
John Comaroff har kallat "the long conversation", ar klart. Daremot menar 
Norman Etherington att det kan vara svart att fà kunskap om saval afri
kanska kvinnors som vasterlandska kvinnliga missionarers insatser eftersom 
de dôljs av manlig ôverordning.116 

Dana L. Robert och Amanda Porterfield har behandlat kvinnliga missio
narer i Sydafrika som hade studerat vid Mount Holyoke-seminariet i USA. 
J ag aterkommer till detta seminarium i kapitel ett. Amanda Porterfield har 
sarskilt uppmarksammat Mount Holyoke-kvinnors arbete i Natal och Zulu
land. 1 Natal etablerades !nanda for utbildning av afrikanska flickor och 
kvinnor med bl.a. Mount Holyoke i USA som forebild. Amanda Porterfield 
fôrsôker i sin undersôkning se sambandet mellan de nordamerikanska 
kvinnliga missionaremas teologi och deras syn pa zulukvinnor. Huruvida 
hon lyckas med denna foresats kan diskuteras, framforallt eftersom hon inte 
behandlar nagot stôrre kallmaterial efter de kvinnliga missionarema. 11 7 

Heather Hughes harpa ett mer fortjanstfullt satt behandlat Inandas utbild
ning och fostran av flickor och unga kvinnor i NataL118 

Modupe Labode har studerat hur anglikansk mission utbildade och 
paverkade afrikanska flickor och kvinnor i Sydafrika under perioden 1850-
1900. Hon har hamtat sitt kallmaterial fran engelska Society for the Pro
pagation of the Gospel in Foreign Parts. 1 denna organisation fanns en sar
skild avdelning som ansvarade for kvinnors missionsarbete. Modupe La
bode har framforallt behandlat kvinnomissionsarbetet i ôstra Kapprovinsen, 
Ciskei och Transkei. For att fà jamforelsematerial och for att bredda sin 

115 Se t.ex. Gaitskell1990, s. 251-272. Gaitskell1995, s. 211-232. Gaitskell1996, s. 114-
127. Gaitske111997, s. 253-267. Gaitskell2000, s. 68-91. 
116 Etherington 1995, s. 135 ff, s. 150. Etherington 1997, s. 103. Jean Comaroff & John 
Comaroff 1991, s. xi ff. 
117 Robert 1993, s. 103-123. Porterfie1d 1997, s. 112-138. 
118 Hughes 1990, s. 197-220. 
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undersokning beror hon ocksa kvinnliga missionarers arbete for flickor och 
kvinnor i Natal. Problematiken kring s.k. domestication ar viktig i hennes 
studie. Hon betonar att de kvinnliga missionarema ville fostra afrikanska 
kvinnor till goda, kristna fruar och modrar. 1 denna fostran ingick bl.a. att 
afrikanska kvinnor skulle skapa kristna hem efter vasterlandsk fôrebild. 119 

Missioners och kvinnliga missionarers delaktighet i afrikanska flickors 
och kvinnors domestication har behandlats utforligt i forskningen. Kall
material har hamtats fran exempelvis anglikansk mission och nordameri
kansk mission foretradd av American Board. Denna tematik ar daremot inte 
sarskilt framtradande om man behandlar kvinnliga missionarer i vackelse
inspirerade missioner som Helgelseforbundet och Fribaptistsamfundet. 
Detta kommer att framga i min avhandling. 

Hanna Mellemsethers biografiska forskning om missionaren Martha San
ne har redan namnts. Jeff Guys senaste biografi behandlar Harriette Colenso 
och hennes engagemang for zulufolkets och zulukungadomets rattigheter 
gentemot den brittiska kolonialôverheten under 1880- och 1890-talen. 120 

Missionens betydelse for zuluflickor och zulukvinnor har uppmarksam
mats i forskning om Norska Missionssallskapet och Svenska Kyrkans Mis
sion av Jarle Simensen respektive Lars Berge. De har behandlat den genus
problematik bland zulufolket som motte de nordiska missionema men de 
har inte pa samma satt uppmarksammat genusfragor bland missionarema 
och i missionemas strukturer.121 

Terminologi 
1 denna avhandling anvands bade uttrycken kvinnlig missionar/ kvinnliga 
missionarer och kvinna som var missionar/ kvinnor som var missionarer. 1 
vardagligt sprakbruk kan uttrycken kvinnlig missionar och kvinnliga mis
sionarer te sig okomplicerade och andamalsenliga. Faran ar dock att man 
forutsatter att det finns missionarer, underforstatt manliga, och kvinnliga 
missionarer, medan man daremot inte sager manliga missionarer. 1 forlang
ningen av en sadan bestamning kan risken vara att mannen utgor norm fôr 
vern som ar missionar medan kvinnan ar det avvikande, hon ar kvinnlig 
missionar. Uttrycket kvinnlig missionar kan medfora associationer till en 
essentialistisk konsforstaelse.122 For att undvika detta arbetade jag tidigare 

119 Labode [1992]. Labode 1993, s. 126-142. Forfrâgoromdomestication, se aven Cock 1990, 
s. 84-96. 
120 Guy 2001. Jeff Guy har aven skrivit en biografi om John William Co1enso, se Guy 1983. 
121 Simensen 1984, Appendix over NMS missionarer i Sydafrika. Simensen med Gynnild 
1986, s. 11--46. Simensen med Bmhaug, Hemres & Sonstabo 1986, s. 187-266. Mellem
sether 1995, s. 2 f. Berge 2000, s. 187 ff. 
122 For vidare diskussion, se Edgardh Beckman 2001, s. 45 f. 
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enbart med uttrycken kvinna som var missionar och kvinnor som var 
missionarer. Det visade sig emellertid svart eftersom det forsvarade for lasa
ren och tedde sig ganska klumpigt. Jag bar darfor valt att skriva bâde kvinn
lig missionar/ kvinnliga missionarer och kvinna som var missionar/ kvinnor 
som var missionarer. Kvinnlig eller manlig missionar ar enbart en bestam
ning i denna bok, nar sa behôvs, och bar inte nagot med egenskaper att gora. 
Jag foresprakar inte en uppfattning dar mannen utgor norm for vern som ar 
missionar medan kvinnan ar det avvikande. 

1 min avhandling definieras bâde ogifta och gifta kvinnor som missiona
rer. Detta gor jag oavsett vilken uppfattning man bade i denna frâga i re
spektive mission under sent 1800-tal. Darfor bestammer jag ocksa alla kvin
nor i Svenska Kyrkans Mission som missionarer aven om mani denna orga
nisation inte uppfattade detta pa samma satt. 1 denna mission fick en kvinna 
frantrada sin tjanst som missionar, med egen lOn, nar hon gifte sig med en 
manlig missionar. Men den gifta kvinnan slutade for den skull inte att vara 
missionar. 1 appendix ett till denna avhandling ar darfor artalen fOr gifta 
kvinnors missionarstid i Svenska Kyrkans Mission desamma som makens 
tjanstgoringsar. De trettiosex kvinnor som jag studerat arbetade alla med 
uppgifter i sina olika missioner och bOr darfor betraktas som missionarer. 

Fribaptistsamfundet, Helgelseforbundet och Svenska Kyrkans Mission 
bade olika karaktar som missioner. 1 avhandlingen anvands darfor ofta 
benamningen missioner, i stallet fOr missionsorganisationer, missionssall
skap eller liknande. 

1 forskningen ar det relativt vanligt att uttryck tas over som finns i mis
sionsmaterial fran 1800-tal och tidigt 1900-tal. Det kan exempelvis vara 
uttryck som att missionarer reste ut till Sydafrika. Detta exempel visar han 
mot fragan om vad som ar centrum kontra periferi. Eftersom jag inte 
betraktar lander dit missionarer reste under det utgaende 1800-talet som 
perifera bar sprakbruket i avhandlingen "rensats" fran vanliga uttryck inom 
missionsmaterialet. Fler exempel skulle kunna namnas. 

1 denna studie bar jag forsokt att finna svenska ord istallet for afrikanska 
i sa stor utstrackning som mojligt. 1 ett par fall bar detta inte gatt och darfor 
moter man zuluorden kraal och lobola. Kraal forekommer sarskilt i citat 
fran missionarers brev. Enkelt uttryckt kan kraal oversattas med gard eller 
by och lobola med brudpris. En kraal kunde variera i storlek. En av anled
ningama till detta var att varje hustru till en polygam man bade ett eget hem. 
Lobola kunde av missionarer tolkas som att en man kopte en hustru for ett 
visst antal kreatur. For zuluer var lobola snarast ett satt att erkanna och visa 
respekt for kvinnans status och viktiga stallning i bâde reproduktion och 
produktion. Man kan se lobola som del av ett stôrre rattsystem, inom vilket 
kvinnans ratt och rattigheter var angivna. For kvinnans familj var ersatt
ningen i kreatur en kompensation for en forlorad medlem, fOr kommande 
barn som kvinnan skulle foda i den nya familjen och de kunde symbolisera 

Inledning 43 



det band som genom aktenskapet fanns mellan tva slakter. Att en kvinna 
forvantades lyda sin far, farbror, make var dock odiskutabelt. 

Jeff Guy har i sin forskning anvant bestamningen zulu och zuluer for 
dem som visade lojalitet med zulukungar, som levde och arbetade pa mark 
som de fàtt av kungar och for dem vars man tjanstgjorde i zulustatens armé 
fram till 1879. Detta ar en restriktiv anvandning av zulu, vilket Jeff Guy 
papekar. 1 en bestamd mening ar zulu ett klannamn fOr attlingar till en man 
vid namn Zulu, som levde for over 300 ar sedan i traktema av White 
Mfolozi fioden. Nar zuluk:ungadomet expanderade under tidigt 1800-tal 
inkluderades fier och fier klaner under benamningen zuluer. Mot slutet av 
1800-talet kallades fiertalet afrikaner som bodde i bade Natal och Zululand 
for zuluer.I23 1 denna studie ar det svart att fà kunskap om huruvida enskilda 
afrikaner enligt Jeff Guys restriktiva bestamning var zuluer. Jag har anda 
valt att anvanda benamningen zulu/zuluer eftersom de afrikaner som 
missionarema motte talade zulu. For att variera mi tt sprâkbruk forekommer 
aven afrikan och afrikaner. 

Efter det fôrsta demokratiska valet i Sydafrika 1994 har landet andrat en 
del geografiska namn. Men for att inte forsvara for lasaren anvands inte 
dagsaktuella granser och namnbruk i denna avhandling. 

Periodisering och disposition 
Undersokningen tar sin bürjan ar 1876. Detta ar reste Elin Witt fran Sverige 
till Sydafrika som den forsta kvinnan i Svenska Kyrkans Mission, som var 
den forsta svenska missionen pa plats i landet. Ar 1902 ar valt som slut
punkt for avhandlingen eftersom det sydafrikanska kriget mellan engelsman 
och boer da avslutades. Efter kriget foljde en ny fas i sydafrikansk historia 
innehâllande bl.a. ekonomisk depression, lagandringar som innebar okad 
kontroll av missioners arbete och en ny maktbalans mellan de segrande 
engelsmannen och de forlorande boema. Aret innebar faktiska forandringar 
for de svenska missionarer som studeras i avhandlingen. 

A vhandlingen inleds med en kort upptakt med rubriken "Fran jordbruks
samhalle till industrisamhalle". Har placeras kvinnoma som var missionarer 
i Sydafrika i sitt sammanhang, bâde i Sverige och Sydafrika. 

Kvinnliga missionarer i Svenska Kyrkans Mission behandlas i kapitel ett 
mellan aren 1876 och 1894. Ar 1876 har redan motiverats som inledningsar. 
Under andra halften av 1890-talet intradde en ny fas for kvinnomas mis
sionsarbete. Betania sjukhus startades och sjukskoterskor och diakonissor 
antogs som missionarer. Ar 1894 utgor inte nagon skarp grans for kvinnliga 

123 Guy 1994, s. xvii. Fôrettomfattande arbete om zulunationens framvlixt, se Hamilton 1995. 
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m1ss1onarer i denna mission, men ar anda en rimlig tidsgrans for min 
periodisering. 

lnledningsar i kapitel tva ar 1889. Detta ar reste Emelie Haggberg till 
Sydafrika som Helgelsefôrbundets forsta missionar genom en norsk 
mission, Den Fria Ostafrikanska Missionen. Har utgôr 1894 en grans, efter
som de kvinnliga missionaremas arbete darefter blev alltmer stationart, dvs. 
fôrlagt till missionsstationer. 

Fribaptistsamfundet startade mission i Natal 1892 och detta ar inleder 
darfôr kapitel tre. Missionarema var Amy Bull och Mathilda Gustafsson. 
Vid mitten av 1894 kom for fôrsta gangen man till Sydafrika som missiona
rer i Fribaptistsamfundet. Darmed intradde en ny fas i de kvinnliga missio
naremas historia. 

1 kapitel fyra, fern och sex ar periodiseringen densamma for varje kapi
tel: 1894-1902. Varje kapitel i avhandlingen inleds med en kort introduk
tion, dar de kvinnliga missionarema placeras i sitt konfessionella samman
hang med hansyn framforallt till fragor om kvinnans stallning och 
môjligheter. Aven undersôkningens upptakt ar kortfattad. Anledningen till 
detta ar att jag fôrsôkt begransa framstallningen och istallet for bakgrunds
teckning lata nytt kallmaterial fran kvinnliga missionarer dominera. 

A vhandlingen avslutas med en kort summering av undersokningens 
resultat. Slutorden blickar aven bortom 1902. Efter avslutningen foljer en 
langre engelsk sammanfattning. Samtliga kvinnor som ingar i denna studie 
finns upptagna i ett appendix. 1 ytterligare ett appendix aterfinns en enkel 
uppstallning ôver svenska missionsstationer i Natal och Zululand under 
perioden 1876-1902. 
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Upptakt: Frân jordbrukssamhalle till 
industrisamhalle 

Under 1800-ta1ets senare ha1ft var Sverige som bekant praglat av samhalls
omvandlingar. Uppbrott och fcirandring kan sagas ha kannetecknat tids
rummet. Folkokning, emigration, begynnande urbanisering och industriali
sering samt folkrorelsemas uppkomst var en del av inslagen.1 Enhetskyrkan 
brot samman och vackelserorelsema gjorde sitt intag. 

Folkvackelse och kyrkofomyelse inspirerades av ett stort engagemang 
for vad som kallades "yttre" mission i det senare 1800-talets Sverige. Bibel
ord och trosovertygelse var starka drivkrafter for saval hela rorelser som 
enskilda missionarer. Jesus ord i Matteusevangeliet, den s.k. missionsbe
fallningen- "Ga darfor ut och gor alla folk tilllarjungar ... "(Matt 28:18-
20)- inspirerade och togs i manga fall bokstavligt nar den ena djarvare mis
sionsresan an den andra planerades och genomfordes. Efter att vackelsero
relser etablerat sig aktualiserades nastan omedelbart fragan om mission i 
andra delar av varlden. Intresset for mission var anmarkningsvart stort till 
och med i vackelser som var numerart begransade. Diakoni och "inre" mis
sionsarbete i Sverige gick hand i hand med "yttre" mission. Vackelsens och 
kyrkans folk ville inte bara predika Kristus och gora sociala insatser i det 
egna landet utan ocksa omvanda enskilda och hilda kristna fcirsamlingar i 
avlagsna lander som Etiopien, Indien, Kina och Sydafrika. For missiona
rema var tanken pa hela mansklighetens samhorighet som Guds skapelse 
ocksa ett motiv till mission. Svensk missionsrorelse vaxte fram under en 
klassisk missionsepok, da bade katolsk och protestantisk mission fcimyades 
och intensifierades. Den protestantiska missionen blev pataglig efter 1700-
talets vackelser - pietism, hermhutism och metodism - och fick sitt stora 
genombrott efter den evangelikala vackelsen i England och USA under 
1800-talet. Utvecklingen i Sverige var forhâllandevis sen. 

Svenskt missionsengagemang under 1800-talet hade pionjarer som 
George Scott, Peter Fjellstedt och Carl Olof Rosenius som starka initiativta
gare. Med sina erfarenheter fran Tyskland och England, fran Indien och 
Turkiet var Peter Fjellstedt en tidig inspirator. Det var emellertid den 
engelske metodisten George Scotts inflytande som lag bakom grundandet av 
den fcirsta sjalvstandiga missionsorganisationen i Sverige, Svenska Mis
sionssallskapet 1835. Denna mission var en alliansmission och verkade bl.a. 
genom skolmission i Lappland. Samemissionen skulle ocksa senare utgora 

1 Ohlander 1986, s. 105-14 7 behandlar kvinnors emigration till Nordamerika och frâgan om 
de genom detta fick battre forhâllanden och mer sjalvstandighet. Det faktum att fàrre kvinnor 
an man âtervande till Sverige talar for att kvinnorna faktiskt fick det battre i Nordamerika. Se 
aven Ohlander & Strômberg 1996, s. 143. 
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ett inslag inom olika missionsrorelser. Svenska Missionssallskapet ifrâga
sattes alltmer under 1840-talet och utifrân mer tydliga lutherska utgangs
punkter bildades Lunds Missionssallskap 1845. Detta sallskap bade kontak
ter med tysk mission och engagerade sig darfor fOr arbete i Indien. 

Den nyevangeliska vackelsen med Carl Olof Rosenius som en av inspira
torema ledde till etablerandet av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, och 
inom denna rorelse borjade man driva sjalvstandig mission i Etiopien/ 
Eritrea redan un der 1860-talet. Efterhand inledde Evangeliska F osterlands
stiftelsen mission ocksa i Indien. Tidens okade missionsintresse i kombina
tion med Evangeliska Fosterlandsstiftelsens grundande vackte fragan om 
Svenska kyrkan sjalv skulle engageras i mission. Vid 1873 ars kyrkomote 
slutfordes diskussionen darom. Aret darpa grundades Svenska Kyrkans Mis
sion med arkebiskopen som ordforande och med uppmaning till varje for
samling att stodja missionsstyrelsens arbete. 1 samband med Svenska 
Kyrkans Missions grundande anslôt sig Svenska Missionssallskapet med 
Lunds Missionssallskap till missionsstyrelsens arbete for "yttre" mission 
samtidigt som Missionssallskapet fortsatte sin samemission. 

Svenska Kyrkans Mission ville vara en integrerad kyrkomission. Folk
kyrkan sags som harare av missionsuppdraget och detta skulle forankras i 
kyrkans territorialforsamlingar, inte i sarskilda missionsforeningar. Henry 
William Tottie genomfdrde under 1880- och 1890-talen teologiskt arbete 
inom Svenska Kyrkans Mission for att vidareutveckla folkkyrkotanken som 
missionsmal aven i andra lander. Svenska Kyrkans Missions tidiga verk
samhet koncentrerades till Sydindien och Sydafrika. 2 

Under tidigt 1800-tal arbetade svensken Hans Peter Hallbeck som herrn
hutisk missionar i Kap-provinsen i sodra Afrika. Han blev den fdrste svenske 
missionaren i regionen. Under 1800-talets senare halft fanns svensk mission 
representerad i Sydafrika genom de tre missioner som ingar i denna avhand
ling: Svenska Kyrkans Mission, Fribaptistsamfundet och Helgelseforbundet. 

Fribaptistsamfundet bildades ar 1872 sedan ledargestalten Helge Àkes
son uteslutits ur Svenska Baptistsamfundet och formerat ett nytt samfund. 
Uteslutningen var en konsekvens av meningsskiljaktigheter rorande teolo
giska larofrâgor om forsoning, ratWirdiggorelse, eskatologi och helgelse. 
V ad galler helgelse kom debatten framforallt att handla om den s.k. syndfri
hetslaran. Vid uteslutningen diskuterades ocksa olika syn pa predikanters 
utbildning och tjanstgoring. Huruvida Fribaptistsamfundet skulle vara en 
baptistisk rorelse eller inte var aldrig omtvistat. Havdandet av troendedopet 
eller det medvetna!frivilliga dopet var fran bôrjan en sjalvklar utgangspunkt. 
Efter grundaren Helge Akesson kallades samfundet i sin samtid emellanat 
for helgeanemas samfund och medlemmama for helgeaner. Trots att jag an-

2 For introduktion om svensk mission i det utgâende 1800-talet, se t.ex. Lundahl1949, s. 23-
113. Hallencreutz 1970, s. 13-27. For Totties missionsteologiska arbete, se Tottie 1892. 
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vander termen samfund kan man notera att fribaptismen i sjalva verket bade 
en langsam utveckling mot ett formellt organiserat samfund. Fore ar 1899 
ornnarnndes de inom samfundet gemensamma motena som aldstemoten elier 
lararmoten. Ar 1899 halls for forsta gangen ett mate som betecknades som 
samfundets ordinarie arsmote. Fürst ar 1929 fick Fribaptistsamfundet en fast 
konstitution med stadgar och en styrelse for bâde s.k. inre och yttre mission. 
Numerart var Fribaptistsamfundet aldrig nagot stort samfund.3 

Helgelseforbundet grundades inte som kyrkosamfund utan som mis
sionssallskap for "inre och yttre mission". Det illustrerar hur vackelse och 
missionsengagemang i andra delar av varlden tydligt horde ihop runt sekel
skiftet 1900. Helgelsefürbundet anger sin bOrjan till ar 1887 da den forsta 
s.k. Torpkonferensen agde rum, en konferens som sedan skulle komma att 
bli arligt aterkommande, och denna vackelse bade sitt geografiska centrum i 
just Narke. Helgelseforbundet var del i vad som har kallats "den andra 
evangeliska missionsvackelsen" och bade sin bakgrund i saval svensk folk
vackelse som infiuenser fran helgelserorelser i England och USA.4 Vackel
sens grund fanns bl.a. i luthersk pietism och reformert-metodistisk vackel
seiver. Helgelseforbundet vaxte fram som en vackelserorelse utan nagon 
fastare organisation, man sag sig som sallskap snarare an samfund och 
rorelsen tillkom in te till foljd av nagon dogmatisk kontrovers. 5 

Nya rattigheter och môjligheter fôr kvinnor i Sverige 

Missionaren Ida Jonatansson var smaskollararinna. Detta var en yrkeskarriar 
for kvinnor under sent 1800-tal. Reformer oppnade nya och fier vagar fOr 
ogifta kvinnors forsorjning. De ekonomiska och demografiska faktoremas 
betydelse har frarnhallits for kvinnors vag in i yrkeslivet. Den allt stôrre an
delen ogifta kvinnor behOvde ekonomiska forutsattningar for egen forsorj
ning. Detta gaUde framfürallt borgerskapets kvinnor. Arbetarkvinnor i lagre 
sarnhallsskikt arbetade fOr sin egen och fOr sin familjs forsorjning. 

Begynnande industrialisering i Sverige under 1870-talet medforde att 
kvinnor fick tilltrlide tilllagre statliga tjanster. Fran 1873 kunde de arbeta 
som postkassorskor, telefonister och telegrafister. 1 den privata sektom 
kunde de fà tjanster pa kontor och i banker. Manga kvinnor blev ocksa sjuk
skoterskor och efter 1842 ars folkskolestadga blev fier och fier kvinnor 
folkskollararinnor. Smaskolans lararkar dominerades av kvinnor. Efter 1870 
fick kvinnor ta studenten och bOrja studera vid universitet. Denna reform 
fick dock ingen stôrre betydelse eftersom kvinnor inte fick tilltrlide till 

3 For Fribaptistsamfundets uppkornst och frâgor som 1âg bakom detta, se Nordstrôm 1928, 
s. 205 tf. Westin 1958, s. 62, s. 184 tf. Westin 1965, s. 102, s. 386. Fribaptistsarrifundet 100 
ar. 1972, s. 15 tf., s. 30 tf., s. 105 tf., s. 134 tf. 
4 Hallencreutz 1970, s. 20 ff. 
5 Om He1ge1sef6rbundets uppkomst och tidiga historia, se t.ex. Westin 1958, s. 140-145. 
Kârbrant 1987, s. 10-30. Bexell1993, s. 83. 
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hogre statliga tjanster forran 1923, med undantag for befattningar inom po
lisen och det militara samt prasttjanster. Nya mojligheter for ogifta kvinnor 
gjorde samtidigt den gifta kvinnans situation tydlig. Hon var omyndig i Sve
rige fram till ar 1920. Vissa yrkesgrupper, som folkskollararinnor och di
striktsskoterskor, kunde fortsatta sin yrkesutôvning efter att de gift sig. For 
andra inne bar aktenskap att de lamnade yrkeslivet. À ven om kvinnan fort
satte arbeta bade maken med 1agens stod ratt att bestamma over hennes in
komst och familjens ekonomi. 

À ven lagandringar gav kvinnor nya mojligheter och rattigheter, da framst 
for de ogifta kvinnorna. Kvinnor och man fick lika arvsratt 1845. Detta bade 
dock begransad betydelse eftersom ogifta kvinnor in te var myndiga. Ar 185 8 
kunde de bli myndiga efter anmalan i domstol. Nagra ar senare fick kvinnor 
kommunal rostratt under samma villkor som man. De kvinnor som bade ratt att 
delta i kommunalval bade ocksa samma ra tt vid prastval. V id mitten av 1800-
talet fick kvinnor naringsfrihet genom att skravasendet avskaffades och 
genom att de fick mojlighet att starta egna smaforetag. Ar 1863 blev kvinnor 
automatiskt myndiga vid 25 ars alder. Denna myndighetsalder sanktes till 21 
ar drygt tjugo ar senare. Det var emellertid bara ogifta kvinnor som var 
myndiga i Sverige under den period som denna bok behandlar.6 

Samhallsfërandringar och missionarer i Natal och Zululand 

Ar 1876 anlande Elin och Otto Witt till Natal som missionarer anstallda bos 
Svenska Kyrkans Mission. De kom da till en region som kannetecknades av 
politisk oro. 7 Under aren 1879-1884 rasade ett inbordeskrig i Zululand dar 
den brittiska kolonialmakten i hogsta grad var involverad. Denna situation 
paverkade ocksa Natal. Ar 1879 utkampades ett slag mellan engelsman och 
zuluer just pa rnissionsstationen Oscarsbergs mark. Engelsmannen segrade 
och vid krigets slut bade zulukungadomet forlorat sitt sjalvstyre. Fore 1880 
bade for ovrigt Zululand inte pa nagot mer omfattande satt paverkats av 
yttre politiska och ekonomiska krafter. 

1890-talet innebar forandringar och omfattande forsamringar for den af
rikanska befolkningen i Natal och Zululand. De fick allt mindre mark att bo 
pa och att odla. Kreaturspesten harjade och den drabbade redan utsatta afri
kaner hârt. Boskap dog eller dodades och hyddor brandes. For att forhindra 
smittspridning infOrdes restriktioner fOr hur manniskor och boskap fick for
flytta sig. Under denna tid forstorde ocksa grashoppor skordar pa stora 
âkermarker. Hungern bredde ut sig. Afrikaner behovde tjana pengar for att 

6 Om reformer och lagandringar for kvinnor vid denna tid, se Ohlander & Strômberg 1996, 
s. 142-169. For en ôversikt om kvinnors situation under slutet av 1800-talet, se t.ex. 
Koivunen Bylund 1994b, s. 35 tf. 
7 Om samhallsforandringar i Natal och Zululand vid denna tid, se vidare i t.ex. Welsh 1971, 
s. 218-223. Ballard 1986, s. 56-93. Guy 1994. Lambert 1995. Berge 2000, s. 59-93. 
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kunna kopa spannmal och fOr att betala hyddskatt till kolonialmakten. 
Manga man begav sig till stader for att lônearbeta. Bordan pa den afrikanska 
kvinnliga befolkningen var tung. Med 1891 ars Code of Native Law infordes 
an hardare restriktioner for att hâlla barn och kvinnor kvar pa landsbygden. 
Kvinnor skulle odla jorden och fada nya generationer av arbetskraft. De 
hade saledes ans var fOr bade produktion och reproduktion. 8 

Under 1890-talet tilltog dessutom spanningama mellan olika befolk
ningsgrupper. 1 Natal starkte vita farmare sin maktposition och skulle 
komma att bli allt mer tongivande i Natals fortsatta historia. Sedan 1887 var 
fOr ovrigt stora delar av Zululand under brittiskt styre. Guld- och dia
mantfyndigheter i omraden som styrdes av boer spadde pa konfliktema 
mellan denna grupp och engelsmannen. Detta var ett av skalen till det 
foradande kriget mellan boer och britter aren 1899-1902.9 

Fa omraden i Afrika hade sa stor narvaro av missionarer och missioner i 
slutet av 1800-talet som Natal och Zululand. Ar 1880 uppskattades antalet 
missioner som arbetade i regionen till nio stycken. 1 inledningen till denna 
avhandling namndes siffror som 26 olika missioner i Natal ar 1903. Oavsett 
om det kan vara svart att veta det exakta antalet missioner och missionarer 
ar det dock klart att dessa kristna, vasterlandska inslag inte var ovanliga i 
samhallet. Missionarema byggde missionsstationer pa landsbygden och i de 
vaxande stadema, startade skolor och bamhem, byggde sjukhus och kallade 
samman manniskor till gudstjanster genom ytterligare ett nytt inslag i om
givningen: kyrkklockor. Norska Missionssallskapet var relativt unikt i detta 
sammanhang eftersom det var ett av de forsta som borjade missionsarbete i 
Zululand och det hade de fiesta av sina missionsstationer i detta omrade. 
American Board gjorde forsok att etablera mission i Zululand under tidigt 
1840-tal men hade ingen framgang med detta. Norska Missionssallskapets 
forste missionar Schreuder anlande till Natal pa 1840-talet och fick efter 
talmodiga forsok pabôrja mission i Zululand pa 1850-talet efter att zulu
kungen Mpande kallat pa honom for att tà medicinsk hjalp. 

1 Natal fanns daremot olika missioner representerade, vilka under senare 
delen av 1800-talet etablerade mission ocksa i Zululand: Katolsk mission; 
anglikansk mission som bl.a. efter kontroversema omkring biskop John 
William Colenso delades i Church of England i Sydafrika (under Colensos 
ledning) och Church of the Province i Sydafrika; presbyteriansk mission 
med t.ex. missionsstationen Gordon Memorial och den kande missionaren 
och lakaren Dalzell; metodistisk mission och American Zulu Mission (Ame-

8 Om kreaturspesten, se t.ex. Lambert 1995, s. 143-155. For rapporter om pestens hlirjningar, 
se t.ex. "Meddelanden" i SKMI' 15-16/1897, s. 252. SKMI' 19/1897, s. 293. Brev Axel Lilje
strand 17.12.1897 i SKMI' 1/1898, s. 12. Om zulukvinnans stlillning och hur denna f6rlindra
des i overgângen till ett kapitalistiskt samhlille, se Guy 1990, s. 33-47. 
9 Om det sydafrikanska kriget 1899-1902, se t.ex. Duminy & Guest 1989b, s. 345-367. 
Berge 2000, s. 44-50. 
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rican Board) som redan har namnts. 1 Natal och Zululand fanns aven luthers
ka missioner. Norsk mission splittrades 1873 i Norska Missionssallskapet 
och Church ofNorway Mission by Schreuder, vilket illustrerar att det under 
1870-talet uppstod meningsskiljaktigheter mellan Schreuder och hans kolle
gor. Svenska Kyrkans Mission, tyska Hermannsburgsmissionen, Hanoverian
missionen och Berlin Missionary Society var andra lutherska missioner i 
omradet. Trots att denna upprakning kan ha missat nagon mission sager den en 
hel del om den stora variation av missioner som fanns pa plats i Natal och 
Zululand. 1 dessa missioner var andelen kvinnliga missionarer betydande. 

Det finns mycket forskning om de missioner som namnts har och den bar 
med ratta uppmarksammat fragor om materiella faktorer som ekonomi och 
landinnehav. Missioner med god ekonomi kunde kopa mark. Runt sekelskif
tet 1900 fick afrikaner mindre tillgang till mark eftersom vita nybyggare tog 
over stora landomraden och de missioner som kunde erbjuda afrikaner mark 
att bo pa och odla kunde ha en sarskild attraktionskraft. Fragor om missio
ners utbildning av en ny, kommande elit i den afrikanska befolkningen ar 
ocksa vanliga i forskningen om stürre missioner. Mindre, vackelseinspirera
de missioner som t.ex. Helgelsefdrbundet och Fribaptistsamfundet har dar
emot givits mindre utrymme i forskningen. De var inte nagra numerart stora 
missioner men de kan bidra till att modifiera bilden av missionshistorien i 
Natal och Zululand. De bade oftast begransad ekonomi, kunde inte kopa 
stora landomraden och erbjod inte nagon mer omfattande utbildning.IO 

Bade Sverige och Sydafrika genomgick saledes stora samhallsfdrand
ringar under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Utvecklingen fran jordbruks
samhalle till begynnande industrisamhalle kan sagas ha praglat bada lan
dema. Samhallen baserade pa jordbruk ersattes av penningekonomier dar 
betalda lonearbeten i bl.a. gruvor och industrier blev viktiga. Folkvandringar 
fran landsbygd till stader, om an vid denna tid relativt begransade, var ett av 
fiera inslag som vittnade om uppbrott och fdrandring. Relationer i familj 
och slakt, mellan kvinnor och man och mellan generationer paverkades. 1 
Sverige var folkrorelsema och bland dem vackelserorelsema en del av en ny 
tid. 1 Natal och Zululand blev kristna missioner pa liknande satt del av ett 
samhalle som omdanades. 

10 Om missioner i Natal och Zululand, se t.ex. Marks 1970, s. 51-82. Simensen med 
Borhaug, Hemres & Sonstabo 1986, s. 258 f. Etherington 1997, s. 89-106. Berge 2000, 
s. 99-121. Om norsk mission, se Torstein Jorgensen 1987. 
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KAPITEL 1 

Tio kvinnor anstallda hos 
Svenska Kyrkans Mission 1876-1894 

lnledning 
1 sin klassiska studie Missionslehre uttryckte den tyske missionsteologen 
Gustav Wameck vid 1800-talets slut sin uppfattning om kvinnor inom lut
herska missioner. Kvinnor skulle vara underordnade man som var missiona
rer och de skulle bitrada dessa i sin verksamhet. Wameck ansag visserligen 
att kvinnor var vardefulla for missionsarbete, men de skulle inte forkunna 
offentligt eftersom det var ohalsosamt och ansags strida mot bibelns ord. 
K vinnans funktion inom mission var antingen a tt vara missionarsfru elier att 
vara "tredje klassens" missionarsassistent. De egentliga missionarema var 
prastvigda man och "fôrsta och andra klassens" missionarsassistenter var 
hantverkare och lakare. Gustav Wameck raknade inte missionarsfruar i mis
sionsstatistiken medan ogifta kvinnor erhôll en sjalvstandig post eftersom de 
trots allt var "tredje-klassens" missionarsassistenter.1 

Problemen var likartade inom Svenska Kyrkans Mission, som med sina 
ansprak pa att vara kyrkomission medvetet gick in for att missionarer skulle 
vara prastvigda man. Prasten var en statlig ambetsman och darmed inneha
vare av en hôgre statlig tjanst som var stangd fOr kvinnor. Svenska Kyrkans 
Mission var en luthersk mission inom den svenska enhetskyrkan. Denna 
mission hade inte nagot oproblematiskt fdrhâllande till kvinnors missions
arbete under det sena 1800-talet. Svenska Kyrkans Mission uppfattade mis
sionarsfrun som framst maka, moder och husmoder och inte som missionar. 
De gifta kvinnoma uppbar inte lôn och de erhôll inte nagon sjalvstandig 
plats i Svenska Kyrkans Missions forteckningar ôver missionarer.2 

Ogifta kvinnors intrade aktualiserade fler och nya fragor. Spôrsmalet 
gallde om ogifta kvinnor kunde vara missionarer och vilka uppgifter de 
skulle kunna utfora inom missionen. Det var angelaget att finna verksam
heter som inte stred mot bibelns ord om kvinnans underordning och Paulus 

1 Wameck 1897, s. 217-231, s. 247 tf, s. 251. Aven refererad i Fied1er 1994, s. 292. 
2 Fôrteckning av missionarer, se t.ex. Svenska Kyrkans Mission. Sjuttiofem ar 1949, s. 501-
517. For LMS hâllning i dessa frâgor, se "Qvinnans betyde1se for missionsverksamheten" i 
LM!' 5/1893, s. 65-68. Hlir framhâlls att kvinnan har en plats i missionsverksamheten, men 
att hennes framsta betydelse och plats ar i hemmet. Frâgan om kvinnans stallning var en av ti
dens ''brannande" frâgor, enligt LM!', sarskilt gransema for kvinnans verksamhet. Har me
nade LM!' att det sarskilt for kvinnan gaUde att den som viii nâgot stort mâste begransa sig. 
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ord om att kvinnan skall tiga i forsamlingen. Tore Furberg skrev 1962 i sin 
studie om Svenska Kyrkans Mission: 

I lutherska missioner var frâgan om den kvinnliga arbetsinsatsen ett problem vid 
denna tid. Man poangterade att den inte fick strida mot Bibelns och lutherdomens syn 
pâ kvinnans stiillning. Man var diirfor inom kyrkomissionen angeliigen att betona att 
kvinnoma inte var missioniirer i egentlig mening utan helt enkelt liirarinnor. . . . En 
bidragande orsak till att man ville ha just liirarinnor var att man litade pâ att de skulle 
âtnôja sig med denna stiillning .... Strikta griinslinjer drogs alltsâ upp for kvinnomas 
verksamhet. Pâ detta siitt skapades tidigt môjlighet for en betydande kvinnlig insats i 
kyrkomissionen. 3 

Det var saledes pa framforallt tva satt som de ogifta kvinnornas intrade i 
sjalvstandig tjanst kom att utmana Svenska Kyrkans Mission: For det fdrsta 
fragan om huruvida kvinnor kunde vara missionarer och fdr det andra fragan 
om huruvida den verksamhet kvinnorna skulle genomfora skulle anses som 
egentlig mission. Svenska Kyrkans Mission lôste denna problematik inom 
kyrkomissionens ramar. Man benamnde inte ogifta kvinnor missionarer 
utan kvinnliga missionsarbetare elier lararinnor, det senare eftersom det 
var det vanligast fdrekommande yrket bland de forsta kvinnorna.4 Fragan 
om vad som ansags vara mission hangde intimt samman med definitionen av 
vern som var missionar. For Svenska Kyrkans Mission var man missionarer, 
dessa var nastan uteslutande praster. Mission var att predika Guds ord, fdr
valta sakramenten och verka for forsamlings- och kyrkobildning i Tredje 
varlden. De prastvigda mannen var enligt detta synsatt missionarer.s Tore 
Furbergs slutsats att den genusordning som beskrivits har pa ett betydande 
satt bidrog till kvinnors insatser i Svenska Kyrkans Mission vacker forva
ning. Jag skulle snarare pasta att kvinnors arbete blev avgorande for missio
nen trots den genusordning med manlig overordning och kvinnlig underord
ning som radde. 

1 stallet for forsamlingsgrundande verksamhet och fdrkunnelse ansags 
arbete med barnhem och skola passande for ogifta kvinnor. Det var uppgif
ter som traditionellt forknippades med kvinnor och aven om de ogifta kvin
norna inte sjalva var modrar kunde de darmed arbeta bland barn och pa sa 

3 Furberg 1962b, s. 220. 
4 Se t.ex .. SKMT 5/1884, s. 122 om liirarinnan Ida Jonatansson. "Utdrag ur brev frân Otto 
Witt" i SKMT 12/1884, s. 270 om nya liirarinnan. "Brev frân liirarinnan Ida Jonatansson" i 
SKMT 11/1885, s. 252. SKMT 7/1887, s. 155 SKM:s cirkuliir infor en rikskollekt, diir 
omniimns missionarema " ... hvilka bitriidas af qvinnliga medarbetare ... ". SKMT 9/1888, 
s. 198 f. i SKM:s styrelses beriitte1se till 1888 ârs allmiinna kyrkomôte omniimns kvinnoma 
som smaskolliirarinnan Ida Jonatansson och Hedvig Passe med sin friherrliga bakgrund. 
Vidare anges att Otto Witt har dessa kvinnor som medhjiilpare i bamhems- och skolverksam
heten. SKMT 2/1890, s. 22 ff. âterfinns SKM:s missioniirer i Sydafrika med portriitt, fern miin 
som var missioniirer iir medtagna, inga kvinnor (min kursiv i fotnoten). Se ocksâ Furberg 
1962b, s. 220. 
5 Furberg 1962b, s. 220. 
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satt utfora moderliga och kvinnliga uppgifter.6 Skolor och bamhem hade sin 
rumsliga plats pa missionsstationema, vilket kunde forhindra att kvinnor 
agnade tid at uppsokande bymission med offentlig forkunnelse i centrum. 
K vinnor behovdes dessutom inom missi onen for att na andra kvinnor och 
flickor som forebild, fostrare och moder at manga. Den lutherska uppfatt
ningen om kvinnan som maka, moder och husmoder utmanades pa ett inte 
alitfor markant satt. Inte helier uppfattningen om kvinnans kalielse att verka 
inom hemmets ramar behôvde omdefinieras, eftersom de ogifta kvinnoma i 
missionstjanst bl.a. skulie skapa ett hem for afrikanska flickor och unga 
kvinnor pa missionsstationen. 

De ogifta kvinnoma var underordnade manliga missionarer, vilket bl.a. 
innebar att det alitid var en man som var missionsstationsforestândare inom 
Sydafrikamissionen. K vinnomas arbete var ett bitradande arbete till man
nens och de skulie vara mannen till hjalp. Den fôrste manlige missionaren 
inom Svenska Kyrkans Mission i Sydafrika, Otto Witt, skriver i ett publiee
rat brev 1884 om synen pa kvinnor som en hjalp till mannen inom 
mlSSlOnen: 

Och huru mycket kan icke en missioniirs hustru elier annan qvinnlig hjelp gâ honom 
till bandai arbetet, der vilja och verklig kiirlek finnas! Kan icke hustrun kiinna for de 
svarta och lida med dem, sâ blir aldrig missioniiren for dem hvad han borde vara. Vi 
hafva hiir bland oss i Natal âtskilliga exempel pâ qvinnor, som kommit hit icke 
allenast af kiirlek till mannen, utan af kiirlek till hans kali, af âstundan for arbetet i 
vin garden, och som ock derfore verkat un der en synbar Herrens viilsignelse. 7 

Mot bakgrund av det jag tecknat om Svenska Kyrkans Mission som en mis
sion med ambetsman elier ambetsbarare i centrum skali jag i detta kapitel 
behandla kvinnor i Svenska Kyrkans Missions Sydafrikarnission melian 
aren 1876 och 1894. Vilka var de forsta kvinnoma i Sydafrikamissionen? 
Vad arbetade kvinnoma med? Hur bemotte de afrikaner i sitt arbete? Ut
formades deras verksamhet som det hjalpande och bitradande arbete mis
sionsorganisationen onskade att det skulie vara? Citatet fran Tore Furberg 
initierar ytterligare frâgor: Hur agerade kvinnoma i sin stalining som under
ordnade lararinnor? Fann de sig, som missionsorganisationen tycktes ha 
hoppats, i denna position? 

Frâgestallningama kommer bl.a. att illustrera hur kvinnliga missionarer i 
Sydafrika fick fôrhâlla sig till tre olika beslutsnivaer inom Svenska Kyrkans 
Mission. Den forsta nivan utgjordes av missionsorganisationens centrala 
ledning i Sverige, vilken hade det overgripande ansvaret fOr missionsarbe
tet. 1 dess styrelse ingick enbart man. Den andra nivan var rnissionsstationen 
i Sydafrika. Inom Svenska Kyrkans Mission var alltid en man stationsfôre
standare och kvinnliga missionarer var underordnade denne man. Den tredje 

6 Se hiirom t.ex. Hammar 1999, s. 16, s. 114 f. 
7 Brev Otto Witt 3.12.1884 i SKMI'2/1885, s. 39. 
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nivan inom Svenska Kyrkans Mission var den s.k. missionarskonferensen i 
Sydafrika dar enbart manliga missionarer hade rôstratt. 8 Den fors ta 
missionarskonferensen sammantradde redan 1877 och angav att "medlem ar 
varje ordinerad av Svenska kyrkan antagen missionar".9 Missio
narskonferensens stallning var dock svag sa lange Svenska Kyrkans Mission 
numerart var en begransad mission i Natal. Under senare delen av 1886 fô
retog missionssekreterare H. W. Tottie en inspektionsresa till Sydafrika. 
Efter denna och efter konfliktema runt Otto Witt, som jag aterkommer till, 
fick missionarskonferensen mer etablerade former. 1° Fôrst i ett senare skede 
utsags en manlig missionar till konferensordfôrande med dartill hôrande 
inflytande ôver missionsarbetet i Natal och Zululand.11 Missionarskonferen
sen lydde formellt under styrelsen i Sverige. Kvinnliga missionarer kom 
saledes att befinna sig i ett visst spanningsfôrhâllande mellan tre strukturer 
styrda av man. 

Kapitlets inledningsar ar 1876 eftersom Elin Witt da kom till Sydafrika 
som den forsta kvinnan inom Svenska Kyrkans Mission. Som slutar ar 1894, 
om an tentativt, motiverat eftersom bl.a. initiativ med sjukvard inom mis
sionen darefter kom att paverka kvinnomas arbete i en ny riktning. Svenska 
Kyrkans Mission var en liten mission i fôrhâllande till manga andra missio
ner i omradet. Det finns darfor anledning att relatera kvinnomas arbete inom 
Svenska Kyrkans Mission till kvinnors verksamhet i nagra av dessa andra 
missioner och jag kommer gôra detta i den fortlôpande framstallningen. 

Kapitlet kommer att introducera de forsta kvinnoma, gifta och ogifta, 
inom Sydafrikamissionen. Darefter kommer kvinnomas arbete att diskuteras 
framforallt i forhâllande till en konflikt som uppkom vid Oscarsbergs mis
sionsstation under slutet av 1880-talet. Ar 1890 utgôr av skal som kommer 
att framga en grans i min periodisering, da en ny grupp kvinnor anlande till 
Sydafrika. Ogifta kvinnors arbete etablerades vid fier missionsstationer och 
kvinnomas stationara missionsmetod befâstes alltmer. Detta hindrade dock 
inte att de aven rôrde sig utanfôr missionsstationema nar de vandrade i 
afrikanska byar och missionerade, vilket jag kommer a tt visa i kapitlets sista 
del. 

Under perioden var tio kvinnor verksamma i missionsarbete i Natal och 
Zululand inom Svenska Kyrkans Mission. Av dessa var fern kvinnor gifta 
och fern ogifta. Andelen manliga missionarer var under motsvarande period 

8 Ogifta kvinnor som var missioniirer fick en rostberattigad representant i missionarskonfe
rensen âr 1921. Umpumu1o, Umpumu1o Lutheran Church Centre Archive, okata1ogiserat 
materia1, missioniirskonferens 4.10.1921, § 1. 
9 KAU, SKMA, Sydafrika, A Ia:1, protoko111877-1878, 1887-1889, protokol127.11.1877. 
§ 2. 
IO J. E. Norenius 1924, s. 119. Furberg 1962b, s. 269. 
II Furberg 1962b, s. 406. Fürst efter Hjalmar Danells visitation i Sydafrika 1904 bes1utades 
om konferensordforande for missionen. 
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sex stycken. Dessa var Otto Witt, Carl Ludvig Flygare, Frans Fristedt, 
Fredrik Ljungquist, Lars Peter Norenius och Erik Walberg. Av dessa hade 
alla utom Erik W al berg inga tt aktenskap vid periodens slut. 

Lars Peter Norenius var den ende bland de manliga missionarema som 
inte var prastvigd. Trots detta deltog han i missionarskonferensen fran 1890 
och framat. Han deltog i forhandlingama och undertecknade besluten till
sammans med de manliga missionarema som var prastvigda. Nar mannen 
planerade gudstjanstema for kommande konferenser tilldelades Lars Peter 
Norenius vid olika tillfaJlen uppdragen att predika och att vara officiant. Att 
vara officiant inkluderade inte altartjanst och sakramentsforvaltning. 12 Lars 
Peter Norenius var visserligen inte prastvigd, men som man fick han i prak
tiken samma stallning som de prastvigda missionarema. (Undantaget var 
sakramentsforvaltningen.) 

Den medfôljande missionarsfrun 
Ogifta kvinnor var inte de forsta kvinnoma i Svenska Kyrkans Mission. De 
foregicks oftast av missionarsfruar. I Sydafrika var den forsta kvinnan Elin 
Witt som reste till landet 1876 tillsammans med sin make. Aven Ida Flygare 
och Aurora Ljungquist var tidigt missionarsfruar i omrâdet. Ida Flygare var 
verksam i Svenska Kyrkans Mission fran ar 1877. Aurora Ljungquist an
lande 1883 tillsammans med sin make. 

Dessa gifta kvinnor ar relativt osynliga i kallmaterialet, eftersom det of
tast var deras man som skrev och rapporterade om arbetet och eftersom 
Svenska Kyrkans Mission inte antog dessa kvinnor till sjalvstandig missio
narstjanst.13 Genom att studera Otto Witts missionarsansokan gar det dock 
att na en del kunskap om Elin Witt. Hon var fodd Pallin ar 1848 och kom 
fran Filipstad. Hon hade studerat under sex terminer vid "Statens semina
rium fOr bildande af Lararinnor" i Stockholm och erhâllit examen 1869.14 I 

12 KAU, SKMA, A 11:4, Miss. styr. protokollsbilagor 1887-1890, bilaga A till protokoll 
5.11.1887, bilaga B till protokoll25.10.1888, bilaga A till protokoll 16.9.1889, bilaga A till 
protokoll24.10.1890. KAU, SKMA, A 11:5, Miss. styr. protokollsbilagor 1891-1893, bilaga 
A till protokoll 22.10.1891, bilaga A till protokoll 28.10.1892, bilaga B till protokoll 
26.9.1893. 
13 Ragnar Norrman har uppmiirksammat problematiken med "kvinnor utan namn" i sin forsk
ning om priistiinkor i Uppsala stift 1720-1920, se Norrman 1993, s. 25 ff. 
14 KAU, SKMA, A 11:1, Miss. styr. protokollsbilagor 1874--1879, bilaga A 1/7 1875, Elin 
Pallins examenspapper till Pastor Witts missioniirsansôkan. Elin Witt, f. Pallin f6dd 
26.3.1848. Hon hade studerat foljande iimnen: Kristendom, Modersmiilet, Franska, Tyska, 
Engelska, Geografi, Historia- allmiin och svensk, Aritmetik, "Geometrisk Askâdningsôfn.", 
Naturkunnighet, Hiilsoliira, Pedagogik och Metodik, samt valfria iirnnen Geometri, Algebra, 
Speciell Botanik och Zoologi. 
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Otto Witts missionarsansôkan finns atergivet hans fâstmôs gladje ôver den 
kommande uppgiften: 

lnnerligen glad och lycklig, sade hon mig, att detta lange utgjort hennes onskan. 
Hennes sâviil som min vannaste âstundan ar, att sâ snart som mojligt fâ utgâ sâsom 
Herrens siindebud, och dâ afven hon vill verka fOr Guds rike genom undervisning och 
samtal ... 15 

Otto Witt bad vidare art missionsstyrelsen skulle lata hans fâstmô fa studera 
"hedningarnas" sprak och att de tillsammans skulle fa den fôrberedelse som 
behôvdes for deras gemensamma kall. 16 Till sin ansôkan har Otto Witt 
ocksa skrivit ett s.k. "Kallelsebrev for pastor Witt". 1 detta brev har nagon i 
Svenska Kyrkans Mission strukit formuleringar som kunde ifrâgasatta mis
sionens syn pa gifta kvinnor. Vid tva tillfâllen kan man lasa om pastor Witt 
och hans blivande akta maka som antagits till tjanst i Svenska Kyrkans Mis
sion och bada dessa skrivningar ar strukna. lstallet har formuleringen blivit 
att pastor Witt antagits till tjanst och att han ar "atfôljd af sin hustru Elin 
Pallin ... ". 17 A v Otto Witts ansôkan framgar saledes a tt Elin Witt var 
valutbildad och att hon hade egna ansprak pa att fà bedriva verksamhet 
inom missionen trots sin stallning som gift kvinna. 1 Svenska Kyrkans Mis
sion daremot tycks man ha varnat sin hâllning gentemot man och kvinnor i 
missionen, namligen art Otto Witt var missionar och att Elin Witt var hans 
maka, inte sjalvstandig missionar. 

Paret Witt var verksamma vid Oscarsbergs missionsstation i norra Natal, 
vilken etablerades 1878.18 Elin Witt arbetade med uppgifter inom missio
nen, framfôrallt i det barnhem som startades vid stationen under dess fôrsta 
ar. 19 Redan 1879 avbrôts arbetet en period eftersom det kanda slaget vid 
Rorke's Drift, utkampat mellan zulufolket och engelsmannen, agde rum pa 
missionsstationens omrâde. 

Ar 1885 talade Elin Witt vid Natal Missionary Conference i Durban. 
Hon hôll ett anfôrande under rubriken The Girls' Home at Oscars berg. Hon 
redogjorde for hur hon och hennes make redan under sina fôrsta ar blev 
tillfragade av afrikaner att utbilda och fostra flickor. Elin Witt framhôll att 
det framsta syftet med verksamheten var att betona fôr flickorna att Jesus 
var fralsare. Darefter understrôk hon vikten av skolundervisning och av att 

15 KAU, SKMA, A 11:1, Miss. styr. protokollsbilagor 1874-1879, bilaga A 1/7 1875, Otto 
Witts sjeltbiografi till Pastor Witts missionarsansokan. 
16 Ibid. 
17 KAU, SKMA, A 11:1, Miss. styr. protokollsbilagor 1874-1879, bilaga B 1/7 1875, 
Kallelsebrev for pastor Witt. 
18 Oscarsberg var den forsta missionsstationen inom SKM:s Sydafrikamission. Den var belii
gen vid Rorke's Drift i narra Natal mot griinsen till dâvarande Zululand. Den andra missions
stationen, Amoibie, grundades 1881 och var beliigen strax sôder om Oscarsberg. Se vidare 
Furberg 1962b, s. 154 ff. Berge 2000, s. 191 f., s. 196 ff. 
19 KAU, SKMA, A 1:1, Miss. styr. protokoll 1874-1883, protokoll 24.2.1882, § 3. SKMI' 
6/1883, s. 143. 
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flickoma levde under enkla f0rhâllanden.20 Vid samma konferens talade 1. 
B. Lorimer, en kvinnlig missionar vid den skotska stationen Gordon Memo
rial i Natal, om utbildning av afrikanska flickor till tjanare i kolonisatôrers 
hem. Missionarskonferensen hade aven inbjudit kvinnor som var kolonisa
tôrer for att fà en vanskapligare relation med dessa och for att reda ut irrita
tioner och missforstand mellan gruppema, dvs. mellan kolonisatôrer och 
missionarer.21 Dessa teman togs dock inte upp av Elin Witt i hennes fore
drag infor konferensen. 

Ida Flygare ar en av de mer osynliga kvinnoma i Svenska Kyrkans Mis
sions historia i Sydafrika. Hon hette ursprungligen Ida Lowenthal och kom 
frân Münden, Hannover i Tyskland. Hon gifte sig med missionar Carl 
Ludvig Flygare 1867 da denne arbetade for tyska Hermannsburgsmissionen 
i Natal. Han anstalldes sedan 1877 av Svenska Kyrkans Mission. Ida 
Flygare var da 40 ar fyllda. Medan maken var missionar i Sydafrika vistades 
Ida Flygare en period i Tyskland eftersom hon tappat intresse for missions
arbete. Hon motsatte sig starkt att atervanda till Natal. Hennes krav for att 
ansluta sig till mannen var att denne skulle ha en fast bostad at familjen pa 
en missionsstation. Under vistelsen i Tyskland var Ida Flygare anstalld som 
forestandarinna for en diakonissanstalt i Kassel. Hon âterkom trots allt till 
Sydafrika och familjen bosatte sig pa missionsstationen Aangelegen. Ida 
Flygare dog pa samma plats efter en tids sjukdom i september 1882.22 

Den tredje gifta kvinnan inom Sydafrikamissionen var Aurora 
Ljungquist. Hon var bôrdig fran Vastra Ryd i Smâland och hette som ogift 
Bolling. Hon traffade den blivande missionaren Fredrik Ljungquist nar han 
tjanstgjorde som prast i Bollings hemfürsamling och de bada gifte sig i 
Sverige 1882. Under vinterhalvâret 1882-1883 vistades Aurora Ljungquist 
tillsammans med sin man i England for sprâkstudium och hon tog aven 
pianolektioner fOr att senare kunna verka som organist i missionen. Aurora 
och Fredrik Ljungquist anlande till Sydafrika 1883 tillsammans med Fredrik 
Ljungquists far och en av hans broder, som bosatte sig i Natal nara missio
narsparet. 23 

Ljungquists pabôrjade arbete vid missionsstationen Appelsbosch, som 
grundlades 1886, belagen i Noodsbergomrâdet i Natal Midland.24 Aurora 

20 Proceedings of the Natal Missionary Cmiference,juli 1885, Durban, s. 39. 
21 Proceedings of the Natal Missionary Coriference, juli 1885, Durban, s. 34 f. 
22 Henriette Wilhelmina Ida Flygare, f. Lôwenthal, fôdd 7.4.1837. "Ida Flygare dôd" i SKMT 
11/1882, s. 246. Brev Frans Fristedt 20.3.1883 med anledning av Carl Ludvig Flygares dôd i 
SKMT 5/1883, s. 108. Svenska Kyrkans Mission. Sjuttiofem ar 1949, s. 504 uppger felaktigt 
att Ida Flygare hade tilltalsnamnet Henriette. Om Carl Ludvig Flygare, se Furberg 1962b, 
s. 132 ff., s. 145, s. 150-162. 
23 "Aurora Ljungquist" i SKMT211936, s. 23. 
24 Appelsbosch missionsstation arrenderades av SKM 1885, den var belagen ca 20 mil sydost 
om Oscarsberg. Ar 1888 koptes Appelsbosch farmomrâde av missionen. Se vidare Furberg 
1962b, s. 259, s. 265. Berge 2000, s. 189, s. 198. 
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Ljungquist ansvarade for ett flickhem pa stationen. 1 brist pa annat utrymme 
inrattades flickhemmet i missionarsfamiljens matsal. Fram till ar 1892, da 
den forsta ogifta kvinnan anstalldes for tjanstgoring vid Appelsbosch, an
svarade Aurora Ljungquist for arbetet med bade flickhem och pojkhem.25 

Jag aterkommer till fragan om bamhem inom missionen. 
Dana L. Robert har visat hur aktenskap och kallelse att bli missionar 

kunde sammanfalla for missionarsfruar under 1800-talets protestantiska 
missionsepok. Innan missioner oppnade dorrar for ogifta kvinnor att bli an
stallda var enda vagen for en kvinna att bli missionar i sjalva verket att gifta 
sig med en blivande manlig missionar. Missionarsfruar kunde darfor ha 
bade utbildning for och ambitioner att genomgora eget missionsarbete. 
Mojligheten att akta en manlig missionar kunde fürhoppningsvis infria for
vantningar om missionsuppgifter bland i forsta hand kvinnor och bam.26 

Roberts diskussion om missionarsfruar kan med fürdel anvandas for att ka
rakterisera det som tecknats om Elin Witt. For henne tycks kallelsen att bli 
missionar ha sammanfallit med aktenskap. 

Ruth A. Tucker anvander i sin forskning termen reluctant missionaries 
om missionarsfruar som inte sjalva upplevde sig kallade till missionsarbete. 
Âktenskap med en man som menade sig ha en kallelse att vara missionar 
kunde stalla till problem for dessa kvinnor. De ville inte alltid dela liv och 
arbete med mannen - missionaren - i ett avlagset land. En orsak kunde vara 
daliga levnadsforhallanden och hur dessa kunde paverka exempelvis bar
nens hiilsa.27 Reluctant missionary ar en rimlig term fOr Ida Flygare. Hon 
visade ett uppenbart motstand mot att fortsatta missionarslivet i Sydafrika 
och hon pabürjade i stallet under en tid en egen karriar vid en diako
nissanstalt i Tyskland. 

For Svenska Kyrkans Mission som luthersk kyrkomission med ambets
mannen i centrum var uppfattningen om den gifta kvinnan som maka, moder 
och husmoder och inte som missionar foljdriktig.28 Trots detta arbetade 
atminstone Elin Witt och Aurora Ljungquist med uppgifter inom missionen, 
dock utan egen Ion. Det var i sjalva verket dessa kvinnor som grundlade den 
verksamhet som ogifta kvinnor i ett senare skede fortsatte. Fran missionens 
sida var gifta kvinnor i hügsta grad medfoljande till mannen, den egentliga 
missionaren. De var inte anstiillda som missionarer men de forvantades vid 
sidan av sina uppgifter i familj och hushall aven arbeta for missionen. 1 mis
sionshistorien har missionarsfruama ofta varit osynliggjorda. 1 tidigare 
forskning finns exempel dar de i stor utstrackning behandlats som enbart 

25 Ljungquist 1920, s. 27. "Aurora Ljungquist" i SKMT2/1936, s. 23. 
26 Robert 1997, s. 1, s. 14 f, s. 18-23. 
27 Tucker 1988, s. 13. Se aven Mellemsether 1995, s. 87. 
28 Se vidare om kvinnor i fôrhâllande till luthersk kallelseliira vid denna tid i t.ex. Asbrink 
1962. Hammar 1999. 
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medfoljande, man har inte lagt nagon stôrre vikt vid det arbete de utforde 
och de har inte sallan varit namnlôsa.29 Jag har dock visat att 
missionarshustrun var bade medfoljande missionar och hustru, vilket aven 
nyare kvinno- och genushistorisk forskning uppmarksammat. 30 Detta kom
mer ocksa att ytterligare tydliggôras senare i framstallningen. 

Behovet av ogifta kvinnor i missionstjanst ôkade nar skolor och barnhem 
etablerats och expanderade vid missionsstationerna. Den gifta missionars
frun hade ofta en star arbetsbôrda i familj och hem och foljaktligen blev 
tiden for att undervisa afrikaner knapp. En ogift kvinna utan familj kunde 
daremot agna ali sin tid at att undervisa och bo tillsammans med afrikanska 
flickor och unga kvinnor. Den fürsta ogifta kvinnan som anstalldes for dessa 
uppgifter inom Svenska Kyrkans Mission var Ida Jonatansson. 

Ida Jonatansson: Bakgrund, utbildning och 
anstâllningsvillkor 
Ar 1883 annonserade for forsta gangen Svenska Kyrkans Mission efter en 
kvinna som medarbetare i missionen. I missionens tidskrift stad att man 
sôkte en "kvinnlig hjelp at Witts hustru for barnhemmet pa Oscarsberg".31 
Arbetet skulle besta av skol- och barnhemsverksamhet och det sistnamnda 
var en verksamhet som redan initierats av Elin Witt. Ida Jonatansson fran 
Askeryd i Smaland antogs till tjansten.32 Hon blev genom detta uppdrag den 
fürsta ogifta kvinnan i Svenska Kyrkans Mission som var anstalld och fick 
egen lôn. 

Ida Jonatansson var füdd i Narra Solberga fôrsamling i Linkôpings stift 
1859. Kallorna ar sparsamma till belysning av hennes bakgrund. I hembyg
den fanns ett missionsintresse uttryckt i Buckhults och Danstorps missions
fôrening, som senare andrade namn till Solberga Yttre Missionsforening 
och som upphôrde efter narmare tjugofem ars verksamhet 1888. De medel 
som samlades in sandes framfôrallt till Evangeliska Fosterlandsstiftelsens 
missionsarbete men foreningen verkade inom Svenska kyrkan. Ida Jonatans
sons far, hemmansagaren Jonathan Johannesson, var en av de forsta med
lemmarna i denna missionsforening. 33 

29 Se t.ex. Furberg 1962b. Berge 2000. 
30 Se Kirkwood 1993, s. 26 ff. Robert 1997, s. 3. Haggis 1998b, s. 57. Nyhagen Predelli 2001, 
s. 9 f. 
31 KAU, SKMA, A 1:1, Miss. styr. protokoll 1874-1883, protokoll 1.6.1883, § 6. SKMT 
6/1883, s. 143. 
32 KAU, SKMA, A 1:1, Miss. styr. protokoll1874-1883, protokoll30.10.1883, § 4. 
33 Gustafsson 1978, s. 21 ff. Missionsf6reningen bildades 1864 och hade som syfte att framja 
missionsarbete och gemensam uppbyggelse. 
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I efterHimnat brevmaterial till syskonen i Smaland kan man utHisa nagot 
om Ida Jonatanssons familjefôrhallanden. Syskonskaran bestod av tre syst
rar och en broder och Ida var aldst av dem. Bland hennes slakt aterfanns 
bl.a. Hjalmar Danell, missionssekreterare i Svenska Kyrkans Mission 1893 
och sedermera biskop i Skara stift, och brôdratrion Palmqvist, kanda for
grundsgestalter i den baptistiska vackelsen. 34 

Figur 2. Ida Jonatansson. (Privatafotografier, Gunvor Dahlberg och Gun-Britt Gunnarsson) 

Ida J onatansson var 24 ar nar hennes missionarsansôkan san des in. Hon var 
da omyndig eftersom en ogift kvinna blev myndig fürst vid 25 ars alder 
enligt en lag fran 1863. Fürst 1884 blev myndighetsaldem densamma for 
ogifta kvinnor som for alla man, namligen 21 ar.35 Detta kan forklara varfôr 
Ida Jonatansson inte sjalv ansôkte om den annonserade tjansten i Svenska 
Kyrkans Mission. Hennes intresseanmalan insandes av kyrkoherden i den 

34 Ida Christina Jonatansson var fddd den 10 februari 1859 i Skangesbo, Narra Solberga. 
Syskonen var Hilda Josefina f. 1863, Frans August f. 1865 och Amanda Carolina f. 1868. 
Foraldrama var Jonathan Johannesson f. 1831 och Anna Svensdotter, bonddotter fran Bygget 
i Narra Solberga. Ar 1882 flyttade familjen till Sjoeryd i Balaryds socken. For slaktforskning 
om Ida Jonatanssons slakt, se brev hos Karin Sarja, Willy Gustafsson till Karin Sarja 
3.9 .1994. Se ocksa brev fran Ida Jonatansson till syskonen Amanda och Hilda, spridda ar, hos 
Gunvor Dahlberg, Nassjo och Gun-Britt Gunnarsson, Bodafors. Ida Jonatansson var kusin 
med Hjalmar Danell, se Furberg 1962b, s. 304. Slaktskap med brodema Palmqvist var mer 
avlagset. 
35 Gifta kvinnor var dock omyndiga fram till och med 1920. En ny giftermalsbalk tradde i 
kraft i Sverige 1921 och denna innebar att gift kvinna blev myndig, se Manns 1987, s. 7. 
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forsamling dar hon arbetade som smaskollararinna. Ida Jonatanssons far 
godkande i ytterligare en skrivelse att dottem ansokte om anstallning. Kyr
koherden tackade senare styrelsen for Svenska Kyrkans Mission fOr 
utnamningen. 36 Ida J onatansson forband sig att arbeta fOr missi onen i minst 
tre ars tid. 

Nar Ida Jonatansson vid sjuttiofem ars alder redogjorde for antagnings
forfarandet angav hon att orsaken till att hon inte sjalv ansokte var att hon 
inte ansag sig passa som missionar. Hon accepterade anda sin anstallning 
eftersom hon sag det som Guds kallelse, som hon inte kunde satta sig emot, 
och hon litade pa att Gud skulle "ge hvad som felades".37 

Ida Jonatansson var smaskollararinna och bade tjanstgjort som sadan i 
drygt sju ar fore sin anstallning i missionen, de forsta aren utan nagon for
meU utbildning. Hon tog examen som smaskollararinna efter en manads 
studier i Skara 1881.38 Fore sin resa till Sydafrika gick hon ocksa en 
bammorskekurs i Stockholm och hon bodde da pa diakonissanstalten Ersta. 
Ida Jonatansson var fürst avvisande mot missionsstyrelsens forslag om ut
bildning i "bamforlossningskonsten" eftersom hon tyckte att det var "mot
bjudande".39 Pa plats i Sydafrika skulle hennes kunskaper om bamafodande 
framfürallt komma att anvandas vid missionarsfruamas forlossningar. 

Ida Jonatanssons anstallningsvillkor omfattade en arlig lOn pa 200 kro
nor, fri resa till Sydafrika, fri bostad och fritt underhâll pa plats vid Oscars
bergs missionsstation. Hon bade ratt tillloneforhojning efter det forsta arets 
arbete, om Svenska Kyrkans Missions styrelse var nojd med hennes insat
ser. Vid antagningen beslutades ocksa om ett bidrag pa 150 kronor till ut
rustning infor avresan.40 Ida Jonatanssons loneforhâllanden i missionen kan 
jamfüras med smaskollararinnors i Sverige vid samma tid. De tjanade mel
lan 300 och 350 kronor om aret och bade oftast fri bostad och vedtillgang.41 

Ida Jonatansson bade kortare utbildning an smaskollararinnor i allmanhet. 

36 KAU, SKMA, A 11:2, Miss. styr. protokollsbilagor 1880-1883, bilaga Ca 30.10.1883, 
Ansokan frân Ida Jonatansson. 
37 KAU, SKMA, E 1 c: 17, Miss. dir. korr., Sydafrika 1934-1935, Ida Jonatansson till Gunnar 
Dahlqvist 6.2.1934. 
38 KAU, SKMA, A 11:2, Miss. styr. protokollsbilagor 1880-1883, bilaga Ca 30.10.1883, 
Ansokan frân Ida Jonatansson. "Sjuttiofem âr" i SKMI' 3/1934, s. 54 ff. 
39 KAU, SKMA, A 1:1, Miss. styr. protokoll 1874-1883, protokoll22.11.1883, § 3 samt 
protokoll 20.12.1883, § 3. KAU, SKMA, A 11:2, Miss. styr. protokollsbilagor 1880-1883, 
bilaga till protokol120.12.1883. 
40 KAU, SKMA, A 1:1, Miss. styr. protokol11874-1883, protokol130.10.1883, § 4. 
41 Florin 1987, s. 13, s. 43. Uirarinneyrket var vid denna tid ett yrke som gav ogifta kvinnor 
ekonomisk sjalvstandighet. Kvinnor kunde utbilda sig till smâskollararinnor elier folkskollli
rinnor, det sistnamnda med !angre utbildning och hogre !On. Christina Florin har visat hur 
smâskolliirarinneyrket tidigt blev kvinnodominerat och praglat av begransade utbildnings
satsningar och dâliga loner. 
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Hon bade studerat vid seminarium under en manads tid medan utbildnings
tiden for lararinnor i genomsnitt var atta manader.42 

Den bammorskekurs som namns i samband med Ida Jonatanssons an
stallning maste ocksa anses begransad i jamforelse med den utbildning som 
annars kravdes for detta yrke. Mellan aren 1819 och 1923 kravdes minst tva 
terminers studier vid bammorskeutbildningen i Stockholm och for att an
vanda forlossningsinstrument kravdes ytterligare kurser.43 Allt talar darfor 
fOr att Ida Jonatansson gick en kort kurs utan att avlagga nagon formell 
bammorskeexamen. 

Tidigare bade kvinnor kunnat verka som organister och diakonissor inom 
· Svenska kyrkan. Ar 1861 bade namligen en lagandring genomforts, som 
innebar att kvinnor fick tilltrade till organistyrket och samma ar tilltradde 
den forsta kvinnan i Sverige pa en sadan tjanst i Finska kyrkan i Stock
holm. 44 I Stockholm bade Ers ta diakonissanstalt bildats 1851 och un der 
1870-talet upptogs i dess stadgar syftet att utbilda evangeliskt lutherskt 
kristna kvinnor for forsamlingstjanst.45 Aven vid Samariterhemmet i Upp
sala fanns en diakonissverksamhet sedan 1882.46 Banden mellan Ersta och 
Svenska kyrkan var dock betydligt starkare an mellan Samariterhemmet och 
Svenska kyrkan vid denna tid. Trots begransad utbildning och fdrhâllande
vis daliga ekonomiska villkor banade Ida Jonatansson vag for en ny 
yrkesmojlighet for kvinnor inom Svenska kyrkan genom sin anstallning i 
missionen. Fran ar 1884 fanns alltsa tre anstallningsvagar oppna fOr ogifta 
kvinnor inom Svenska kyrkan: organist, diakonissa och missionar. 

Ensamma âr med arbete i barnhem, skola och 
missionârsfamilj 
Ida Jonatansson anlande till Oscarsbergs missionsstation den 4 september 
1884 efter tio dagars fard med oxvagn fran Pietermaritzburg i südra Natal. 
Under en manads tid bade da den blivande missionaren varit pa resande fot 
fran Goteborg via London till Durban.47 

42 Florin 1987, s. 129. Ar 1878 hôjdes statsbidragen till smaskollararinnoma under forutsatt
ning att de hade minst sju mânaders utbildning, Florin 1987, s. 43. 
43 Oberg 1996, s. 214 ff. 
44 Ôhrstrôm 1999, s. 78. Kvinnan var Elfrida Andrée, som ocksa blev Sveriges forsta dom
kyrkoorganist i Gôteborg ar 1867. Ohrstrôm 1999, s. 104. Kvinnor fick dock inte verka som 
kantorer forran 1905. 
45 Elmund 1973, s. 42. Koivunen Bylund 1994b, s. 162 ff. 
46 Koivunen Bylund 1994b. 
47 KAU, SKMA, A II:3, Miss. styr. protokollsbilagor 1884-1886, bilaga C till protokoll 
8.8.1884, bi1aga D till protokoll 31.10.1884. SKMT 811884, s. 177. SKMT 10/1884, s. 233. 
SKMT 1111884, s. 257. 
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Val pa plats pabôrjade Ida Jonatansson arbetet med barnhem for afri
kanska fiickor. Mot slutet av 1884 fanns det tolv flickor och unga kvinnor i 
bamhemmet. Flickoma och kvinnoma bodde och levde tillsammans med Ida 
Jonatansson och gick under dagama i skolan pa missionsstationen. Ida 
Jonatansson undervisade ett par timmar om dagen i denna skola, dar bâde 
fiickor och pojkar gick, medan ôvrig undervisning skôttes av Otto Witt. 
Âmnena var biblisk historia, katekes, skrivning, rakning, geografi och 
sang.48 

Varje dag agnade Ida Jonatansson ocksa fiera timmar at att lara afri
kanska fiickor och unga kvinnor att sy. Bamhemsfiickoma lagade sin mat, 
som mestadels bestod av majs i olika former, stadade, gick i aftonskola i 
kyrkan och hade en stunds arbete att gôra pa kvallama. Vidare tvattade 
fiickoma klader en eftermiddag i veckan och arbetade i maj sakrama runt 
missionsstationen. De som ônskade deltog i dopundervisning som leddes av 
en manlig missionar. Levnadsforhâllandena var enkla. Flickoma sov pa 
jordgolv pa var sin grasmatta med bomullsfilt och stoppad graskudde. Da
gama var strikt inrutade med olika arbetspass och skolgang pa fasta klock
slag. Varje sôndag hôlls tva gudstjanster pa missionsstationen ledda av 
manliga missionarer, en pa zulu och en pa svenska.49 

Under den forsta tidens barnhemsverksamhet fanns det framfàrallt tva 
hinder for att ta emot fier barn, ungdomar och unga kvinnor vid missions
stationen. Det ena var det bristande utrymmet eftersom de dar boende afri
kanema redan sov tatt pa golvet. Det andra skalet var att det for varje ny 
afrikan som kom var nôdvandigt att sy vasterlandska klader. Detta var tids
kravande och fick darfôr ansta tills môjlighet gavs.5° Klader till afrikanema 
kunde ocksa komma fran missionsforeningar med kvinnliga medlemmar 
elier enskilda kvinnor i Sverige som sydde plagg och skickade till 
Sydafrika. 51 

Syftet med Ida Jonatanssons missionsarbete var att de afrikanska 
fiickoma och de unga kvinnoma skulle lara kanna Jesus. Vid sidan om att 
fôrmedla det kristna evangeliet uttryckte hon ocksa malet med 
bamhemsverksamheten som en fostran tilllydnad, flit och ordentlighet: 

Hvad som framfor allt ar vâr iinskan med afseende pâ bamhemmet ar att flickoma mâ, 
efter den nâd Herren gifver, visas till den 1efvande Guden och den han sandt hafver, 

48 Brev Ida Jonatansson 20.11.1884 i SKMT 111885, s. 8 ff. Brev Otto Witt 3.12.1884 i 
SKMT2/1885, s. 37 ff. Brev Otto Witt 16.12.1884 i SKMT3/1885, s. 85 f. 
49 Brev Ida Jonatansson 20.11.1884 i SKMT 111885, s. 8 ff. Brev Ida Jonatansson 27.1.1885 
i SKMT4/1885, s. 108 ff. Brev Otto Witt 3.12.1884 i SKMT2/1885, s. 37 ff. Brev Otto Witt 
16.12.1884 i SKMT 3/1885, s. 85 f. De afrikanska bamen kallade, enligt Otto Witt, Ida 
Jonatansson for "vâr vi ta mamma". 
50 Brev Otto Witt 3.12.1884 i SKMT 2/1885, s. 39. Brev Otto Witt 16.12.1884 i SKMJ 
311885, s. 85 f. Ida Jonatansson och Elin Witt sydde bâda klader till de afrikaner som kom for 
att bo i bamhemmet. Brev H. W. Tottie odaterat i SKMI 1111886, s. 254. 
51 Se t.ex. brev Ida Jonatansson 22.12.1887 i SKMT 1111887, s. 259. 
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Jesus Kristus, att han af dem mâ blifva kiind och iilskad. Men for ofrigt onska vi iifven 
att vanja dem till lydnad, flit och ordentlighet samt att meddela dem den undervis
ning, som behofves for att de skola blifva dugliga fOr det praktiska lifvet ... 0, hur 
innerligt jag onskar, att dessa barn, hvilka iiro mig sâ kiira, som om de vore mina 
egna; o5 att de alla kiinde den dyre Herren Jesus, hvilken iilskat dem hogre iin nâgon 
annan! 2 

I Ida Jonatanssons publicerade brev fran hennes fôrsta tid i Sydafrika finns 
det detaljerade redovisningar av bamhemsverksamheten och presentationer 
av de afrikanska flickor som deltog i denna.53 Det rika materialet tjanade 
bade som rapportering av arbetet till missionsstyrelsen i Sverige och som 
redogôrelser fdr ekonomiska understôdjare runt om i det foma hemlandet.54 

Som citatet ovan visade kallade Ida Jonatansson alla de flickor hon undervi
sade fôr "barn" trots att aldrama skiftade. I missionarens brev finns 
flickoma och de unga kvinnoma uppraknade och angivna med namn, alder, 
slaktskap och personliga egenskaper. 

Ida Jonatansson beklagade att det var svart att veta hur gamla en del av 
de afrikanska flickoma var och att hon darfôr var tvungen att uppskatta ald
rama fdr nagra av dem. De yngsta flickoma i bamhemmet var vid den bar 
tidpunkten sex ar och den aldsta drygt tjugo ar gammal. Skalen till varfor 
flickor och unga kvinnor kom till missionsstationens bamhem varierade lik
som Ida Jonatanssons bedômningar av deras egenskaper. Nedan foljer en 
presentation av de afrikanska flickoma och kvinnoma som vistades i Os
carsbergs barnhem under mitten av 1880-talet, byggd pa publicerade brev av 
Ida Jonatansson kompletterade med uppgifter fran brev av Otto Witt: (Nam
nen pa zuluflickoma och de unga kvinnoma fôljer kallmaterialet efter Ida 
Jonatansson och kan darfôr avvika fran dagsaktuell stavning av samma 
namn.) 

Nobesutu drygt 20 ar gammal, dotter till icke-kristen far. Nobesutus far 
var motstandare till dottems ônskan om att fa komma till mis
sionsstationen och dar delta i dopundervisning. Denna unga 
kvinna ska sedan "intrada i tjenst hos pastor Witt. Hon har all
tid varit lydig, flitig och ordentlig". 55 

Nonyama ungefar 12 ar och dotter till en av zuluema, distriktets polis, 
som da bodde pa Oscarsbergs omrade. Hon hade tidigare varit i 
personlig tjanst hos familjen Witt och skôtte framforallt hus
hallet at Otto Witt da hans familj var pa arman ort. "Hon fôrstar 

52 Brev Ida Jonatansson 27.1.1885 i SKMT 4/1885, s. 111 f. 
53 Se t.ex. brev Ida Jonatansson 27.1.1885 i SKMT 4/1885, s. 108 ff. Brev Ida Jonatansson 
14.8.1885 iSKMT11/1885, s. 252 ff. Brev27.11.1886 i SKMT 2/1887, s. 30 ff. Brev 22.9.1887 
i SKMT 11/1887, s. 256 ff. 
54 Enskilda missionsforeningar i Sverige kunde ekonomiskt understôdja ett siirskilt bam
hemsbam, se t.ex. Brev Otto Witt odaterat i SKMT 12/1884, s. 271. 
55 Brev Ida Jonatansson 27.1.1895 i SKMT 4/1885, s. 109. Brev Otto Witt odaterat i SKMT 
12/1884, s. 270. 
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och talar icke sa obetydligt svenska." Deltager i dopundervis
ning och fàr i dopet namnet Lisa. " ... en snall och ej obegâfvad 
flicka ... "56 Nonyama var en av de forsta barnhemsflickoma pa 
Oscarsberg. Hon och en annan flicka (Untombi, som fick nam
net Anna) blev i augusti 1885 de forsta som doptes vid mis
sionsstationen. (Ar 1898 rapporterades i Lunds Missionstidning 
att Lisa fortfarande levde och att hon var en kristen. Hon gifte 
sig 1892 med en kristen zulu som hette Johan och de bosatte sig 
pa Oscarsbergs missionsfarm. Vidare framholls att Lisa varit 
stark som klarat av ett liv som kristen trots att hennes familj 
brutit kontakten med henne i samband med dopet. )57 

Bandhlile 16 ar, halvsyster till den afrikanske evangelisten Josef Zulu. 
Otto Witt skriver: "Sasom flykting fran Zululandet maste hon 
genom domaren inskrifvas som tjenstflicka under trenne ar hos 
nagon hvit man i kolonien, och lyckades det mig att forsakra 
mig om henne."58 Omdomet om Bandhlile ar att hon nog blir en 
bra flicka med tiden men att hon under lang tid varit van vid 
"hednalifvet och kraalsedema" och darfdr behüver tid pa sig att 
bryta med gamla vanor. 

Nomasonto 6 ar, snall och flitig, dotter till en afrikan som bor pa Oscars
bergs missionsomrade. 

Nosiei omkring 13 ar och dotter till hüvdingen Sotondoze. Nosieis 
hâllning signalerar att hon ar en hüvdings dotter men hon arbe
tar som de andra flickoma och ar snall och lydig. 59 

Nokufa ca 8 ar och halvsyster till Nosiei. Ida Jonatansson framhaller att 
hon ar mycket begavad. 60 

Tyintyisa ca 9 ar, dotter till en rik och fomam man som ar ledare for icke
kristna fester. Hon ar stillsam och tystlaten. 

Maai omkring 11 ar och kusin till Nonyama, sag "mycket vild ut" nar 
hon kom till Oscarsberg. Hennes utseende har nu andrats och 
hon ser godmodig ut. 

Nogwela ca 6 ar, kommit fran Zululand och hennes far ar kristen.61 

56 Brev Ida Jonatansson 27.1.1895 i SKMT 4/1885, s. 109. Brev Otto Witt odaterat i SKMT 
12/1884, s. 270. Brev Otto Witt 17.8.1885 i SKMT 11/1885, s. 250. 
57 Underrlittelser utan rubrik i LMT 3/1886, s. 40. "Frân Lunds Missionsslillskaps missions
môte i Ingelstorp" i LMT 1111898, 202. 
58 Brev Ida Jonatansson 27.1.1895 i SKMT 411885, s. 109. Brev Otto Witt odaterat i SKMT 
1211884, s. 270. 
59 Om Nomasonto och Nosiei, se Brev Ida Jonatansson 27.1.1895 i SKMT 4/1885, s. 109. 
Brev Otto Witt odaterat i SKMT 1211884, s. 270. 
60 Brev Ida Jonatansson 27.1.1895 i SKMT 4/1885, s. 109. 
6! Om Tyintyisa, Maai och Nogwela, se Brev Ida Jonatansson 27.1.1895 i SKMT 4/1885, 
s. 109 f. 
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Buqulule 6 ar, dotter till ett par som bor nara Oscarsberg. Hennes far 
onskade att missionen skulle ta hand om dottem eftersom han 
menade att hon var en "plaga" och att hon var "fortrollad". 
"Den lilla flickan ser nu alltid sa fomojd ut, och detta lilla 
glada, lekfulla barn liknar icke mycket den lilla elandiga va
relse, som lemnades hit for ett par manader sedan. "62 Denna 
flicka lamnade barnhemmet nagon gang under 1885 dâ hennes 
familj tog henne darifran och flyttade. Ida Jonatansson ut
tryckte dâ en stor saknad efter henne och hon skriver: "Jag 
onskar sâ innerligt, att min lilla 'Lole' ma komma âter hit 
igen."63 

Nokuwuka omkring 12 ar, frân Zululand och systerdotter till evangelisten 
Josef Zulu. Hon villlara sig allehanda ting for att sedan bli Jo
sef Zulus tjanarinna dâ han ska verka som prast. Hon ar rask, 
hurtig och kan lara saker.64 

For Ida Jonatansson och andra missionarer var zuluflickoma och de unga 
zulukvinnoma som vistades i Oscarsbergs bamhem individer, inte anonyma 
afrikaner.65 Ida Jonatansson informerade om slaktskap och bakgrund for 
afrikanema, sâ langt hon sjalv hade kunskap. Missionaren beskrev vidare 
flickomas forhâllningssatt, snall och lydig framstâr som positivt och efter
stravansvart. Ida Jonatansson lyfte i fiera fall fram att flickoma var 
begâvade. 

Syftet med att bedriva bamhemsverksamhet var, som redan framgatt, att 
fOra flickor och unga kvinnor till Jesus och fostra dem till goda kristna. I 
breven frân Sydafrika ansâgs det vara en framgâng i verksamheten, nar de 
afrikanska flickoma sâg den vita kvinnan som var missionar som sin "fos
termamma" och nar flickoma helt gick upp i livet pâ missionsstationen utan 
nâgon storre kontakt elier relation till sina foraldrar. 

Om Ida Jonatanssons andra arbetsuppgift, att bistâ vid missionarsfruar
nas forlossningar, finns inga uppgifter att tillgâ i kallmaterialet fran hennes 
forsta âr i Sydafrika. Det ar dock rimligt att anta att hon fick tjanstgora som 
bammorska vid Elin Witts bamafôdande pâ missionsstationen. 

Ide tidiga breven fran Ida Jonatansson namner hon svârighetema med att 
lara sig zulusprâket. Hon kampade med sprâket, larde sig det genom att leva 

62 Brev Ida Jonatansson 27.1.1895 i SKMT 4/1885, s. 11 O. 
63 Brev Ida Jonatansson 14.8.1885 i SKMT 11/1885, s. 254. 
64 Brev Ida Jonatansson 27.1.1895 i SKMT 4/1885, s. 110 f. 
65 Fôrresonemang om detta, se t.ex. C1aesson 2001, s. 212 tf., som uppmiirksammar att Kina
missioniirer in te beskrev kineser demoniskt, exotiskt elier forlôj li gan de, vilket kunde vara fallet 
i andra beskrivningar av "det friimmande", utan att de narnngav kineser, beskrev individer och 
deras liv. 
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och ho tillsammans med afrikaner och hon fick sprakundervisning av Otto 
Witt.66 

Bamhem och skola fOr zuluer var inte okanda verksamheter nar Ida Jo
natansson bürjade sitt arbete. Som redan framgatt bade missionarsparet Witt 
afrikanska barn och ungdomar boende hos sig och skolundervisning var re
dan initierad. Konsuppdelningen var dock tydlig och vid mitten av 1880-
talet bodde omkring sju pojkar bos Elin och Otto Witt medan Ida Jonatans
sons bamhem var fOr flickor och unga kvinnor.67 Av materialet att doma 
tycks dock inte de pojkar som bodde bos Witts ha varit del av samma for
maliserade bamhemsverksamhet som den Ida Jonatansson drev. Under 1887 
ville Elin och Otto Witt namligen etablera ett organiserat s.k. gossbamhem 
pa Oscarsberg. De framstallde sitt fôrslag till Svenska Kyrkans Missions 
styrelse i Sverige men fick ett negativt besked. Styrelsen poangterade starkt 
att konen inte fick blandas vid samma missionsstation och att Oscarsberg, 
med sitt bamhem for flickor och unga kvinnor, inte var en lamplig plats fOr 
barnhem for pojkar och unga man. Afrikanska pojkar skulle i stallet hanvi
sas till Appels bosch, dar verksamhet bedrevs fOr dem. 68 Witts aterkom med 
en ny skrivelse i arendet aret darpa och bade da aven bifall fran ovriga 
manliga missionarer. Missionsstyrelsen gav darfor vika men uttalade samti
digt att den i princip var motstandare till samuppfostran av flickor och poj
kar. Villkoren fOr tva barnhem pa Oscarsberg var darfôr att Ida Jonatansson 
skulle ha fullgod tillsyn over flickor och unga kvinnor som "det nodvandiga 
skyddet mot allt obehorigt umgange mellan konen" och att missionens kost
nader inte fick utokas till foljd av den nya verksamheten.69 

Efter tre ars arbete i Sydafrika var Ida Jonatansson overanstrangd och 
hon overvagde att resa tillbaka till Sverige. 70 A tt arbetsbordan var tung 
framgar i ett brev redan 1885. Hon beklagade att hon inte hann med brev
skrivning till fôljd av en aldrig sinande mangd uppgifter. Hon skriver: "Den 
enda tid, jag bar ledig, ar kvallen, sedan bamen gatt till hvila ... "71 Ytterli
gare skal till att arbetstyngden var stor var att den manlige missionaren inte 
respekterade gransema for Ida Jonatanssons arbetsborda. Vid sidan av ar
betet vid det nystartade bamhemmet och i skolundervisningen talar mycket 
fOr att Ida Jonatansson aven fick arbeta i familjen Witts hushall.72 

66 Brev Ida Jonatansson 20.11.1884 i SKMr 111885, s. 10. Brev Ida Jonatansson 14.8.1885 i 
SKMr 1111885, s. 252. 
67 Brev Otto Witt 3.12.1884 i SKMr2/1885, s. 40. 
68 KAU, SKMA, A I:2, Miss. styr. protokoll1884-1893, protokoll17.8.1887, § 8. 
69 KAU, SKMA, A I:2, Miss. styr. protokoll1884-1893, protokoll3.2.1888, § 6. 
70 KAU, SKMA, A II:4, Miss. styr. protokollsbi1agor 1887-1890, bilaga D till protokoll 
21.6.1887, Brev Otto Witt 29.4.1887. 
71 Brev Ida Jonatansson 14.8.1885 i SKMr 1111885, s. 252. 
72 KAU, SKMA, A I:2, Miss. styr. protokoll 1884-1893, protokoll 5.5.1888, § 15. KAU, 
SKMA, E I c: 1, Miss. dir. korr., Sydafrika 1897-1900, Hedvig Posse till Gudmar Hogner 
7.12.1900. 
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Ett par av orsakema till den konflikt som skulle komma att pragla mis
sionsstationen under de kommande aren ar saledes redan antydda. Otto 
Witt, som ôverordnad missionsstationsforestandare, styrde Ida Jonatanssons 
arbete och utnyttjade hennes arbetskraft. 1 denna konflikt blev Hedvig 
Posse, den andra ogifta kvinnan i Svenska Kyrkans Missions Sydafrikaar
bete, i hôg grad inblandad. Genom det rika kallmaterialet efter Hedvig 
Posse kan man na vidare i beskrivningen av de ogifta kvinnomas forsta kon
flikt vid Oscarsbergs missionsstation. Fürst skall dock avhandlingen ga vi
clare med en bakgrundsteckning till Hedvig Posse. 

Hedvig Passe - "Baronessan" 
Hedvig Posse af Saby tillhôrde den adliga ôverklassen i Sverige, om an det 
adliga standet frantagits formell makt frân mitten av 1800-ta1et med dess 
begynnande samhallsomvandling. 73 Hon kom fran en slakt som var val 
etab1erad inom de kyrkliga kretsama. Hedvig Posses mor Betty Ehrenborg 
Posse var en kand forfattarinna och initiativtagare till ett lararseminarium 
fOr kvinnor redan under 1850-talet. Modem bade i en av sina manga verk
samheter kontakt med den svenska kvinnorôrelsens forgrundsgestalt, 
Fredrika Bremer. Betty Posse var tidigt influerad av anglosaxisk vackelse
psalm och allt talar for att familjen haft val utvecklade kontakter at engelskt 
ha11.74 Padern Johan August Posse dog nar Hedvig bara var fyra ar gammal. 
Darefter levde de tre syskonen tillsammans med modem: August Mikael 
Posse som skulle bli prast och missionar, Anna Posse som pa 1890-talet 
blev fOrsamlingsdiakonissa och Hedvig Posse. Betty Posse dog nar den bli
vande Sydafrikamissionaren var 19 ar gammaP5 Efter bâda fôraldramas 
dod var de tre syskonens framtid ekonomiskt sakrad. Hedvig Posse 1evde 
under perioden 1880-1887 i kretsen av sina syskon men vad hon konkret 
agnat sin tid at ar inte kant. Ar 1887 intradde hon i missionens tjanst. 

73 Hedvig Amalia Posse f6ddes i Stockholm ar 1861. Fôraldrarna var Johan August Posse, av 
den friherrliga atten Posse af Saby, och Katarina Elisabet (Betty) Ehrenborg Posse. Fadern 
var bi. a. aktuarie vid riksarkivet och han hade innehaft ett stort antal poster i samhallslivet. Ar 
1854 tog han initiativ till utgivningen av tidningen Viiktaren, tidning for stat och skola. 
Johan August Posse (1815-1865) TAB. 18 under Friherrliga atten Posse af Saby, 
Elgenstierna 1931. Om Hedvig Posse, se aven Dahlquist 1949, s. 130 ff. och Sarja 2002 
(kommande). 
74 Om Katarina Elisabet (Betty) Ehrenborg Posse (1818-1880), se t.ex. Elmund 1973, s. 108, 
s. 114. Aberg 1995, s. 23. Bexell 1995-1997, s. 454 ff. 
75 Hedvig Posses syster Anna Posse utbildade sig till diakonissa vid Ersta, Stockholm. Hon 
arbetade som diakonissa i Gavle tills hon 1900 gifte sig med Nils Lôvgren, som sedermera 
blev biskop i Vasteras stift och som satt i SKM:s styrelse aren 1904-1910. Svenska Kyrkans 
Mission. Sjuttiofem ar 1949, s. 519. 
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Bade Hedvig Posse och hennes broder kom att engagera sig i Student
missionsforeningen i Uppsala, som bildades 1884 med Natanael Beskow 
som en central gestalt.76 1 Studentmissionsforeningens sangbok har Hedvig 
Posse forfattat sju bidrag.77 1 denna miljo paverkades Hedvig Posse i sitt val 
av livsvag sakerligen av H. W. Tottie. Tottie hade redan 1883 blivit mis
sionssekreterare i Svenska Kyrkans Mission. Tidens rykten gjorde till och 
med gallande att froken Posse i Uppsala var forlovad med herr Tottie, ett 
rykte som Hedvig Posse skulle komma att mota nar hon anlande till Sydaf
rika. Ryktet gjorde att hennes blivande missionarskollegor hyste, som hon 
menade, alltfor stor respekt for henne. À ven Hedvig Posses harkomst hade 
varit foremal for kommentarer i Sydafrika innan hon sjalv kom dit for att 
arbeta och hon bade till de lats epitetet "Baronessan". 78 

Figur 3. Elisabeth May (staende), 
Hedvig Passe ach Anna Passe 
(liingst fram ). 
(Privatfatagrafi, Karin Sarja) 

76 Sjoholm 1972, s. 63, s. 71. 
77 Missianssanger till de svenska forsamlingarnes tjiinst utgifna af Studentmissiansfore
ningen i Upsala 1887. Hedvig Posse holl efter sin ankomst till Sydafrika kontakt med 
Studentmissionsfôreningen i Uppsalagenombrev, set.ex. SKMT4/1888, s. 77. SKMT 11/1889, 
s. 251. 
78 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 18.12.1887, 
25.12.1887. Abbie Ferguson vid The Huguenot Seminary i Wellington refererade till Hedvig 
som "my dear Baroness" och "the Baroness" vid flertalet tillfâllen. Kapstaden, State archive, 
Nederduitse Gereformeerde Kerk archive, Huguenote Seminarie (Wellington), V 11, 2/3/1 
Briewe, 1873 Sep.- 1897 Dec, A P Ferguson aan mev Maggie Allen 1.8.1887, 16.8.1887, 
23.6.1888, 6.7.1888. 
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Hedvig Posse bade saledes sin hemvist bade i Studentmissionsfôreningen 
och i den lagkyrkliga vackelsen inom Svenska kyrkan. Denna kom till ut
tryck i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen med Carl Olof Rosenius som cen
tralgestalt och med egen sjalvstandig missionsverksamhet.79 Hedvig Posse 
kunde fôljaktligen ha sokt intrade i denna mission istallet for i Svenska 
Kyrkans Mission, men personliga kontakter kom sakerligen att avgora till 
den sistnamnda missionens fordel. Troligtvis influerades Hedvig Posses 
familj dessutom av Stockholmsvackelsen runt Lord Radstock innan familjen 
flyttade till Uppsala. 80 

Hedvig Posse saknade den formella utbildning och examen som for 
andra kvinnor i Svenska Kyrkans Mission senare skulle komma att bli en 
sjalvklar forutsattning for anstallning. Allt talar dock for att hon erhallit ut
bildning genom privat guvemant under uppvaxtaren och att hon redan fore 
sin missionarsanstallning beharskade engelska. 81 Dessutom var ju modem 
en tidig pionjar for kvinnors utbildning. Redan i sitt intrade i Svenska Kyr
kans Missions tjanst var Hedvig Posse anda pa flera satt ett extraordinart 
fall. Brister i ett eller annat hanseende kom att vagas upp av att hon kom 
fran en valetablerad adlig familj med inflytande inom den svenska enhets
kyrkan. Dessutom erbjôd hon sig att sjalv bekosta resan till Sydafrika i han
delse att hon blev antagen till tjanst. 

Ansokan fran Hedvig Posse kom inte som svar pa nagon sarskild annon
sering av tjanst fran Svenska Kyrkans Mission utan var ett sjalvstandigt ini
tiativ, som i sin tur var kopplat till personliga handelser i hennes liv.82 Ar 
1887 dog Hedvig Posses bror August, vilken bade en planerad framtid som 
prast och missionar.83 Hedvig Posse var med nar brodem dog i Hauptweil i 
Schweiz, dit de rest for att han skulle fà helbragdagorelse. August Posses 
dod gjorde starkt intryck pa system och hon skildrar handelsema i brev till 
slakten i Sverige.84 1 samband med detta skrev Hedvig Posse sitt 

79 Bâde Johan August Posse och Betty Ehrenborg tillhôrde den lâgkyrkliga viickelsen och de 
var med vid bildandet av "Siillskapet till beredande av en diakonissanstalt i Stockholm" pâ 
1840-talet. Elmund 1973, s. 33 f. 
80 Radstock besôkte Sverige och Stockholm 1878-1879 samt 1884, Osterlin 1947, s. 24 ff., 
s. 79 ff., s. 88. 
81 Rundquist 1989, s. 69 ff. visar pâ adelsfrôknarnas bildningsideal som bl.a. innehôll sprâk 
och musik och som oftast formedlades via guvernant i hemmet elier i privatskolor. Se aven 
Ohrstrôm 1987, s. 47. 
82 V id sitt forsta offentliga framtriidande vid The Huguenot Seminary i Wellington, Sydafrika 
beriittade Hedvig Posse om sin broders dôd i Schweiz och hur hon dâ skrev sitt brev till 
missionen om den upplevda kallelsen att bli missioniir. Kapstaden, State archive, Nederduitse 
Gereformeerde Kerk archive, Huguenote Seminarie (Wellington), V 11, 2/3/1 Briewe, 1873 
Sep.-1897 Dec, A P Ferguson aan mev Maggie Allen 9.8.1887. 
83 Sjôholm 1992, s. 34 f. 
84 LUB, Brevsamling, Bring, Maria Ulrika, f. Ehrenborg, Hedvig Posse till moster Ulla 
16.11.1886, 7.1.1887. I breven finns ocksâ omtalat a tt system Anna Posse reste till Hauptweil 
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ansokningsbrev till Svenska Kyrkans Missions styrelse och hon var bestamd 
i fraga om till vilket land hon ville resa for att bli missionar. Att hon sak
nade lararinneutbildning eller liknande var hon val medveten om men detta, 
menade hon i sin ansokan, vagdes upp av att hon erfarit Guds kallelse att bli 
missionar for att fora "hednabamen" till kristen tro.85 

Till Hedvig Posses ansokan bifogades ett prastintyg, som brukligt var, 
fran Johan Christopher Bring, som da var forestandare for Ersta diako
nissanstalt, medlem av styrelsen for Svenska Kyrkans Mission och tillhô
rande samma slaktkrets som Hedvig Posse.86 Vid missionsstyrelsens beslut i 
arendet lamnade Bring upplysningar om Hedvig Posse och talade fOr hennes 
lamplighet. Vid beslutstilWillet finns ocksa angivet att Hedvig Posse sjalv 
skulle betala sin resa till Sydafrika. For ovrigt fick Hedvig Posse samma 
lonevillkor som Ida J onatansson. 87 

Angela Rundquist har i sin forskning om aristokratiska kvinnor under 
slutet av 1800-talet visat hur dessa kvinnor framforallt levde i kretsen av sin 
familj och slakt. Detta var sarskilt framtradande for ogifta kvinnor i denna 
samhallsklass, som dels hade ansvar fOr varden av gamla foraldrar och dels, 
efter deras dod, tjanade som assisterande moders- och husmoderskraft i 
andra familjemedlemmars hem. Andelen ogifta adelsfroknar okade 
dessutom alltmer fran 1850-talet och framat och detta, enligt Angela 
Rundqvist, till foljd av bl.a. mansunderskott inom gruppen och stegvis 
standsnivellering. 88 Efter foraldramas och brodems dod och med en ogift 
syster hade inte Hedvig Posse nagra kravande familjeband att ta hansyn till. 
Hennes val av framtidsvag kan ses som ett sjalvstandigt handlande i ett 
skede av livet nar hon var bâde ekonomiskt och socialt oberoende. Mot 
denna bakgrund kan man lasa Hedvig Posse, nar hon 1894 skriver i ett brev 

efter brodems dôd och att begravningen sedan skedde pâ samma plats. Genom ekonomiska 
donationer frân systrama Passe, och i enlighet med brodems ônskan, genomfordes sedan 
byggandet av Mikaelskapellet i Uppsala till brodems âminnelse. 1 brevmaterial efter Hedvig 
Passe omnamns dock alltid brodem som August, inte vid andranamnet Mikael. Byggandet 
diskuteras i brev till system Anna, se t.ex. KAU, SKMA, Hedvig Passes samling, B, Hedvig 
Passe till Anna Passe 24.2.1888. Sjôholm 1992, s. 35 ff. 
85 KAU, SKMA, A II:4, Miss. styr. protokollsbilagor 1887-1890, bilaga E till protokoll 
11.3.1887, Hedvig Passes ansôkan. Hedvig Passe daterade sin kallelse till 1884 men 
forverkligade inte detta f6rriin efter brodems dôd. Ar 1884 var samma âr som Student
rnissionsforeningens grundande i Uppsala. 
86 KAU, SKMA, A II:4, Miss. styr. protokollsbi1agor 1887-1890, bilaga E till protokoll 
11.3.1887, Priistintyg bifogat till Hedvig Passes ansôkan. Johan Christopher Bring var 
suppleant i SKM:s styrelse 1874-1883 och ledamot 1883-1898. 1 SKM:s styrelse satt ocksâ 
Fredrik Philip Hierta under âren 1874-1888, aven han tillhorande samma sliiktkrets som 
Hedvig Passe. Svenska Kyrkans Mission. Sjuttiofem ar 1949, s. 518 f. Furberg 1962b, s. 223. 
87 KAU, SKMA, A 1:2, Miss. styr. protokoll1884-1893, protokollll.3.1887, § 7. 
88 Rundquist 1989, s. 32, s. 43 f., s. 69 samt kapitellO. 
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till sin syster: "Tank Anna att vi har de hiir uppgiftema och slipper aka runt 
pa societetens bjudningar."89 

Att Hedvig Posse redan vid sitt intriide i Svenska Kyrkans Mission var 
en extraordinar blivande missionar tydliggjordes saledes bade av att hon 
erbjod sig att sjiilv betala resan till Sydafrika och att hon besatt mojligheter 
att kringga de formella utbildningskrav som andra kvinnor i Svenska Kyr
kans Mission lydde under. For Svenska Kyrkans Mission var nog Hedvig 
Posse, kan man tiinka, ett "fynd" inom missioniirskretsen, med adlig bord, 
god ekonomi och viktiga kontakter.90 

Som ogift kvinna fran de ovre samhiillsskikten var Hedvig Posse inte 
unik i det utgaende 1800-talet. Missionshistorien kiinner till fiera exempel 
pa kvinnor av overklass eller ovre medelklass som verkade som missioniirer. 
Fiera av dessa var ekonomiskt sjiilvstiindiga vilket gav mojlighet till egna 
initiativ och eget inflytande inom missionsorganisationer.9 1 

lnspirationskâllor och nâtverk fôr kvinnor i mission 
Hedvig Posse visade prov pa sjiilvstiindighet redan under sin inledande vis
telse i Sydafrika. Pa eget bevag och pa egen bekostnad reste hon runt till 
olika missionsinstitutioner for att fà utbildning for den kommande verksam
heten.92 Genom dessa besok kom hon i kontakt med missioniirspionjiirer 
som hade arbetat en tid i Sydafrika och som diirfor kunde tjiina som forebil
der och ge inspiration till det arbete som viintade. 

For Hedvig Posses tidiga verksamhet i Sydafrika kom tva nordameri
kanska missionsinsatser att ge avgorande impulser. Den ena var den klas
siska Inandainstitutionen grundad av American Board, beliigen omkring 30 
km nordviist fran Durban i Natalregionen. Den andra impulsen, kronologiskt 
sett den forsta, var The Huguenot Seminary i Wellington i Kapregionen. 
Denna institution hade kontakter med Mount Holyoke-seminariet i South 
Hadley, Massachusetts, USA, vilken ocksa skulle paverka utvecklingen vid 
Inanda.93 

89 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 14-15.5.1894. 
90 Det handlingsutrymme som Hedvig Posse hade genom sin goda ekonomi har fiera likheter 
med Ebba Bostrôms handlande, grundaren av Samariterhemmet i Uppsala. Se vidare Koivunen 
Bylund 1994b, s. 79 ff. 
91 For exempel pâ sâdana kvinnor, se t.ex. liikarpionjaren och missionaren i Sydafrikas 
historia Jane Waterston i Bean & van Heyningen 1983. Aven brittiskan Mabel Warburton, 
verksam som missionar i Palestina, i Okkenhaug [1999], s. 134 f. 
92 SKMI' 6/1887, s. 126. "Svenska kyrkans mission" i SKMI' 8/1887, s. 176. Att hon reste pâ 
egen bekostnad och eget beslut havdas eftersom det inte finns beslut om detta i SKM:s 
styrelses protokoll. 
93 Robert 1993, s. 103. Robert 1996, s. 92-114. American Board grundades 1810 som det 
forsta missionssallskapet bland de nordamerikanska protestantiska kyrkoma med 
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Mount Holyoke 
Mount Holyoke-seminariet i USA hade grundats 1837 av Mary Lyon, en 
erfaren Hirarinna och stodjare av missionens verksamhet. Hon var baptist 
och blev senare kongregationalist, influerad av teologin i Jonathan Edwards 
efterfoljd. Inom American Board framstar Holyoke-seminariet som den av
gorande inspirationen fOr den omfattande gruppen av kvinnliga missionarer 
i intemationella sammanhang. Det var en av de ledande institutionema i 
USA for utbildning av kvinnliga missionarer vid mitten av 1800-talet. 94 

Dana L. Robert har uppmarksammat Mount Holyoke-seminariet, den 
modell for utbildning och fostran som utvecklades dar och dess sarskilda 
inflytande i Sydafrika.95 Omvandelse och tro blev det centrala i Mary Lyons 
utbildningsprogram och malet var att varje elev vid seminariet skulle ta 
emot Jesus som sin personlige fralsare. Genom regelbundet bibelstudium, 
intensivt bôneliv och ovning i sjalvforsakelse skulle alla unga kvinnor som 
utbildades vid seminariet vanda sitt liv till tjanst i Kristi efterfoljd. Detta 
uttrycktes konkret i generost ekonomiskt givande till missionsverksamhet 
och i ett senare skede av seminariets historia aven genom egen antagning av 
kvinnor till missionstjanst. 

Vid utformningen av Mount Holyoke-modellen var Mary Lyons enkla 
bakgrund av betydelse. De unga kvinnoma vid seminariet kom oftast fran 
arbetarklass elier lagre medelklass och elevema tranades i hushâllsarbete 
och andra praktiska ting. Mount Holyoke var samtidigt ett av de forsta se
minariema i USA som erbjod unga kvinnor samma mojligheter till intel
lektuell utbildning som unga man. Arnnen som latin, matematik, psykologi 
och teologi fanns pa schemat och seminariet betraktades som ett genombrott 
for kvinnors utbildning till framforallt lararinnor. Ett betydande antal av 
dessa lararinnor kom att verka som missionarer med uppgift att bygga upp 
flickskole- och barnhemsverksamhet efter samma modell som de sjalva fost
rats i. Manga kvinnor som utbildades vid Mount Holyoke blev aven missio
narsfruar i ett senare skede av livet. 

Mount Holyoke-seminariet skulle komma att fà stor betydelse for kvin
nors utbildning i Sydafrika och for kvinnors framtida missionsinsatser i lan
det. Detta hangde samman med den sydafrikanske vackelsemannen Andrew 
Murray.96 Som pionjar inom den Hollandskt Reformerta kyrkan sokte 

huvudkontor i Boston, Massachusetts. Man startade tidigt mission i Indien, Kina och pâ Sri 
Lanka. Arnerican Board kom till Sydafrika 1835. 
94 Betydelsen av Mount Holyoke Female Seminary for nordamerikanska kvinnor i missions
tjanst framkommer tydligt genom den rika forekomsten av hanvisningar till detta seminarium 
i 1itteratur om kvinnor i mission, se Hunter 1984, s. 12. Tucker 1988, s. 66 f. Grimshaw 1989, 
s. 18 f. Kilson 1991, s. 14 ff. 
95 Robert 1993, s. 103. 
96 For ytterligare belysning av Andrew Murrays betydelse i vidare vackelsesammanhang, se 
Sundkler 1976, s. 16 ff. Dar redogi:irs for Murrays betyde1se for de oberoende afrikanska 
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Murray efter impulser och resurser som k:unde erbjuda hôgre utbildning for 
afrikaanstalande flickor. Fôrhoppningen var att de i framtiden sk:ulle k:unna 
bli missionarer. Med denna malsattning kontaktade han Mount Holyoke
seminariet och inspirerade Abbie Ferguson och Anna Bliss att komma till 
Wellington och lagga grunden till The Huguenot Seminary.97 Holyoke-mo
dellen ôverfordes saledes till Sydafrika och betydelsen darav kan sparas pa 
flera omraden. Den personliga omvandelsen och i dess fôrlangning ett 
mycket starkt engagemang for mission fick star betydelse. Arbete for att 
starta bl.a. sôndagsskolor fôr afrikanska barn, sarskilt flickor, bôrjade tidigt. 

Inflytandet fran Holyoke-seminariets kvinnor i Wellington och liknande 
seminarier i t.ex. Worcester, Graaff-Reinet, Swellendam, Stellenbosch och 
Pretoria var stort pa kvinnliga missionarer, aven de som kom fran andra 
missioner an den nordamerikanska. Lararinnoma i Wellington var flitiga 
besôkare pa seminarier med verksamhet bland afrikanska flickor. K vinnor 
som var missionarer bland zulufolket kom regelbundet pa besôk till 
Holyoke-skolor for att disk:utera sitt arbete. En av uppgiftema for kvinnor i 
mission, kvinnors arbete for kvinnor, kom darfôr att starkt paverkas av 
Mount Holyoke. Malet med mission blev likartat: att fostra kristna fruar, 
môdrar, lararinnor och missionarer.98 

Med sina intemationella kontakter blev Hedvig Passe tidigt intresserad 
av Huguenot-seminariet och dess kontakter med Mount Holyoke. Som res
sallskap till Sydafrika sommaren 1887 hade hon sin svensk-engelska va
ninna Elisabeth May.99 Ijuli 1887 besôkte Hedvig Passe och Elisabeth May 
Huguenot-seminariet i Wellington. Besôket gjorde intryck pa dem och i ett 
av de forsta breven till Sverige skriver Hedvig Passe: 

... vi reste till Wellington och blefvo harpa det vanligaste satt emottagna aff6restan
darinnan for 'The Huguenot Seminary', Miss Ferguson, som genom sin viinlighet och 
sitt djupa kristliga allvar gor detta seminarium till en verkligt ovanlig uppfostringsan
stalt. Det markes snart, att lararinnomas framsta mal ar att fora elevema till Fralsaren 
och att uppmana dem att helt helga sig at Hans tjenst. Missionssaken omfattas med 
varmt in tresse, och flera af de utgangna el ev erna aro i missionens tjenst. 1 00 

kyrkomas uppkomst i regionen. Precis som Hedvig Posse hade Andrew Murray erfarenheter 
fran Hauptweil i Schweiz. 
97 For historien och betydelsen av The Huguenot Seminary i Wellington, se Ferguson 1927. 
98 Om Mount Holyoke-utbildade missionarer i Natal och Zululand, se Porterfield 1997, 
s. 112 ff. Inness 1994, s. 365 ff. har behandlat Mount Holyoke-missionarers brevmaterial. 
99 Elisabeth May var stodjare av Svenska Kyrkans Mission. Hon hade hand om missionars
familjen Sandegrens ungdomar, Indienmissioniirer, niir dessa vistades i Sverige. Hon var 
ocksa med nar Svenska Kvinnors Missionsforening bildades 1903 och hon var dess forsta 
ordforande. Aulén 1949, s. 490 ff. 
lOO Brev Hedvig Posse 20.8.1887 i SKMT 10/1887, s. 232 f. Om ankomsten till The 
Huguenot Seminary, se aven KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Passe till 
Anna Passe 1.8.1887. I detta brev onmanms bl.a. att Miss Ferguson drev skola fOr kvinnor 
som skulle bli missionarer. 
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Huguenot-seminariet var ett betydande seminarium vid tiden for Hedvig 
Posses vistelse dar. Omkring 100 flickor och kvinnor bodde i hemmet och 
ytterligare 150 deltog i undervisningen. 101 Under en kortare viste1se vid en 
liknande Mount Holyoke-inspirerad institution, Worcester, fick Hedvig 
Posse for forsta gângen undervisa.1o2 

Sedan Elisabeth May âtervant till Uppsala efter nâgra veckor i Sydafrika 
stannade Hedvig Posse i narmare tre mânader i Wellington. Hon har uppen
barligen gjort intryck pâ sina kollegor. Abbie Ferguson skriver i brev till sin 
syster i augusti 1887: "Miss Posse is to stay two months with us to leam all 
the ... thinking that it must be of advantage to herin Natal, so you will hear 
more of her." 1 samma brev omtalas "the Baroness" Posse som "between 
twenty or twenty five, must be nearly six feet tall, has a sweet gentle face, is 
qui te modest almost ... such a dear body." Omdomet omfattar aven att 
Hedvig Posse var "eamest christian" och att hon talade bra engelska.103 

ln an da 
ln te bara Wellington och Worcester var inspirationskallor for Hedvig Posse 
utan ocksâ den kanda missionsinstitutionen !nanda. Har var miljon en an
nan, dâ det rorde sig om mission bland afrikanska kvinnor i Natal och ut
bildning i den lokala miljon. !nanda hade grundats 1858 av missionaren 
Daniel Lindley och var en missionsstation inom American Board. 

Mary Kelly Edwards kom till !nanda 1869 for att starta en skola for afri
kanska flickor. 104 Hon var anka och den forsta av de sju pionjarkvinnor som 
blev missionarer 1869 inom The Women's Board of Missions of the Con
gregational Churches in the United States, en form av hja1porganisation till 
American Board. Mary Edwards arbete med att skapa en utbildningsinstitu
tion fôr afrikanska flickor vid !nanda var ett nytt initiativ och det forsta i si tt 
slag. Liksom vid missionsskoloma influerade av Wellingtonseminariet och 
deras Mount Holyoke-modell hade !nanda som viktig mâ1sattning att fostra 
unga afrikanska flickor till goda kristna modrar och fruar. Amanda 
Porterfield pâpekar i sin studie att de Mount Holyoke-influerade 

101 SKMT 8/1887, s. 233. KAU, SKMA, Hedvig Posses sam1ing, B, Hedvig Posse till Anna 
Posse 1.8.1887. 
102 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 5.8.1887. 
103 Kapstaden, State archive, Nederduitse Gereformeerde Kerk archive, Huguenote 
Seminarie (Wellington), V 11, 2/3/1 Briewe, 1873 Sep.-1897 Dec, A P Ferguson aan mev M 
Allen 1.8.1887. Om Hedvig Posses sprâkbegâvning vittnar ocksâ att hon un der sin f6rsta tid i 
Sydafrika studerade holliindska. KAU, SKMA, Hedvig Posses sam1ing, B, Hedvig Posse till 
Anna Posse 7.9.1887. 
104 For Inandas historia, Mary Kelly Edwards betyde1se och institutionens pâverkan pâ zu1u
samhiillet, se Wood 1972 och Hughes 1990, s. 197. Ocksâ vid Inanda har inflytandet frân 
Mount Ho1yoke-seminariet gjort sig pârnint, se Hughes 1990, s. 203, s. 206. 
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missionarema gjorde viktiga insatser i Natal vid bl.a. !nanda, som 
tillhandahôll god utbildning for afrikanska flickor och unga kvinnor.I05 

Precis som med vistelsen i Wellington var syftet med Hedvig Posses be
sôk pa Inanda att lara inf6r den vantande tjansten pa Oscarsbergs missions
station. Hedvig Posse skriver efter ankomsten till den nordamerikanska mis
sionsstationen !nanda: 

... en amerikansk missionsstation, der jag fàtt lofte att fà stanna 14 dagar for att se en 
stôrre skola for kafferflickor och lara sa mlcket som môj1igt for att sedan kunna hafva 
nytta deraf i mi tt arbete vid Oscarsberg.1 0 

Det kandes ganska underligt att nu verkligen vara framme midt ibland detta folk, 
till hvilket Gud sandt afven mig, for att tala med dem om Hans kiir1ek och Hans 
fralsande nad. Jag glader mig at, att jag fick tid och tilWille att komma hit till Inanda 
och hôra litet om fo1kets och sarskilt flickornas frestelser och svârigheter af dem, som 
arbetat har i manga ar.1 07 

Hedvig Posse tog intryck av !nanda och skriver i brev till system Anna i 
Sverige om den drom hon ônskade forverkliga i sitt missionsarbete: 

Du kan forsta att jag skulle tycka om att ha en skola med 50 zuluflickor och liksom 
Mrs Edwards ha blott nagra 1ektioner, och dessutom ha ôfverinseendet ôfver det hela. 
Och hafva en stor tradgârd der de fingo arbeta allt hvad som behôfdes for att fà till
rackligt med majs m. m. for husets behof. Men detta ar nu ett langt aflagset framtids
perspektiv och det galler a tt lara vanta. 1 08 

Arbete och konflikt pâ Oscarsberg 
Efter sin inspirerande introduktion till Sydafrika bôrjade Hedvig Posse ar
beta vid Oscarsbergs missionsstation i november 1887, dar Ida Jonatansson 
redan var i tjanst. Kontaktema mellan kvinnor inom Svenska Kyrkans Mis
sion och Huguenot-seminariet i Wellington fortsatte under aren liksom 
kontaktema med !nanda .. Intressegemenskapen me lian kvinnor fran olika 
lander och missioner kan ses som en viktig del i starkandet av kvinnors 
stallning och position i missionsarbetet. Genom detta natverk kunde erfa
renheter utbytas och andra kvinnors hem kunde tjana som fristad vid tider 
av kris och ôveranstrangning i det egna arbetet.I09 K vinnomas natverk blev 
ocksa en viktig faktor i formandet av missionsarbetet. 

105 Porterfield 1997, s. 122 f. 
106 Brev Hedvig Posse 24.10.1887 i SKMT 12/1887, s. 278. 
107 Brev Hedvig Posse 24.10.1887 i SKMT 12/1887, s. 281. 
108 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 22.10.1887. Se 
aven Sundkler 1974, s. 77. 
109 Hedvig Posse och andra kvinnor inom SKM hade bl.a. regelbunden kontakt med tva syst
rar Lorimer, missioniirer vid missionsstationen Gordon Memorial, mission inom Free Church of 
Scotland. Se t.ex. KAU, SKMA, Hedvig Posses sam1ing, B, Hedvig Posse till Anna Posse 
15.1.1888. V id Gordon Memorial var aven den kan de missionaren och liikaren Dalzell verksam. 
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For Hedvig Posse var kontaktema med Wellington och Inanda inte bara 
av overgripande slag utan de tjanade ocksa som den inspirerande utbildning 
fOr missionsarbetet pa Oscarsberg som hon formellt saknade vid sitt intrade 
i Svenska Kyrkans Mission. Denna utbildning vid etablerade missionsinsti
tutioner var prestigefull och mycket talar fOr att Hedvig Posse hade en klar 
vision av hur arbetet skulle organiseras. Abbie Ferguson besokte Oscarsberg 
under ar 1888 och hon redogjorde da i brev till sin syster for det arbete som 
Hedvig Posse och Ida Jonatansson utforde i bamhem och skola.llO Hon var 
imponerad av framgangen i fostrandet av de afrikanska flickoma som levde 
tillsammans med de bada kvinnoma. Vid denna tidpunkt var det 18 afri
kanska flickor och unga kvinnor som bodde i Oscarsbergs flickbarnhem och 
ytterligare 30 som undervisades i skolan. 

Pa Oscarsberg kom Hedvig Posses och hennes kollega Ida Jonatanssons 
missionsarbete i skola och bamhem snart att overskuggas av en konflikt 
mellan dem a ena sidan och den overordnade stationsfôrestandaren Otto 
Witt a andra sidan. Denna konflikt rorde inte minst fragor om kvinnomas 
ratt till ett eget professionellt arbete. Konflikten vid Oscarsbergs missions
station ar intressant ocksa om man ser att de kvinnliga missionarema age
rade i fôrhâllande till tva olika beslutsnivaer inom missionen, dels Svenska 
Kyrkans Missions ledning i Sverige och dels den manlige chefen pa mis
sionsstationen. Vid denna tidpunkt var missionarskonferensen fortfarande 
relativt svag i Sydafrika. 

Tidigare forskning har framst behandlat den i Svenska Kyrkans Missions 
historia kanda dispyten kring Otto Witt som en konfessionell larokonflikt 
och dess principiella betydelse for kvinnors missionsarbete har atminstone 
antytts. Otto Witts teologiska nyinriktning fick fôljder fOr hans syn pa mis
sionspraxis och han ifragasatte vikten av skolor, bamhem och t.o.m. mis
sionsstationer inom missionsarbetet. 111 I det dagliga livet pa Oscarsberg 
menar jag att konflikten for Hedvig Posse och Ida Jonatansson ocksa kom 
att rora fragor om ogifta kvinnors ratt att utfora det arbete som de var an
stallda for, namligen skolundervisning och barnhemsverksamhet. Tack vare 
Hedvig Posses och i viss utstrackning aven Ida J onatanssons och missions
styrelsens efterlamnade material och i ljuset av ansatser fran kvinnohistorisk 
forskning blir konflikten ett intressant exempel pa kvinnomas agerande fOr 
att varna ratten till sjalvstandigt arbete. Konflikten berorde saledes minst tre 
olika omraden: missionsstrategiska innehâllsfrâgor, konfessionella frâgor 
och slutligen, vilket framforallt materialet efter Hedvig Posse och Ida Jona
tansson aktualiserar, de ogifta kvinnomas underordnade stallning i forhâl-

110 Kapstaden, State archive, Nederduitse Gereformeerde Kerk archive, Huguenote 
Seminarie (Wellington), V 11, 2/311 Briewe, 1873 Sep.-1897 Dec, A P Ferguson aan mev M 
Allen 23 .6.1888. 
111 Konflikten mellan SKM och Otto Witt finns behandlad hos Furberg 1962b, s. 275-289 
och Hale [1991], s. 195-230. Se aven Sarja 1995, s. 157-169. 
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lande till den manlige missionaren, dvs. frâgan om makt och inflytande 
inom yrkeskâren. 

Konflikten mellan den manlige och de kvinnliga missionarerna skulle fà 
konsekvenser for missionsarbetets prioriteringar. Hedvig Passe och Ida Jo

natansson ville arbeta med det de ansâg sig vara anstallda for att skota, me
dan den manlige missionaren menade att de skulle passa upp pâ hans sjuka 
fru, ta hand om hans barn och hushâll)12 Denna konflikt hade borjat redan 

under Ida Jonatanssons forsta âr vid missionsstationen. Hedvig Passe skri
ver om Ida Jonatanssons trotthet och langtan efter att resa hem till Sverige 
efter att ha arbetat pâ Oscarsberg i tre ârs tid under arbetsfôrhâllanden som 
varit anstrangda. 113 Under vissa perioder fick Hedvig Passe skota bâda 
kvinnornas arbete i skola och barnhem medan Ida Jonatansson mer elier 
mindre pâ heltid tog hand om familjen Witt. 114 Ar 1888 skriver Ida 

Jonatansson i ett brev till missionssekreteraren i Uppsala: 

Jag llingtar sa mycket att den dag nagon gang skulle randas, dâjag finge odelat arbeta 
bara for kaffrema, atminstone mest for dem, men det ser ut som det skulle bli motsat
sen istlillet ... Sa ofta klinner jag det som skulle jag ej kunna halla ut )angre som det 
ar, att taga lon af missionen och ej skôta nagot egentligt missionsarbete. De svarta 
lilskar jag och ingenting ônskar jag sa, som att helt fâ offra mig i arbetet for dem, och 
omjag det finge, sa tror jag ej attjag nagonsin skulle langta till Sverige mer, men som 
det nu ar sa tycker jag att jag skulle kunna gôra ojemforligt mera for mina svarta van
ner hlir, om jag vore hemma i Sverige lin jag kan gôra nu ... men jag skulle helst vilja 
kunna arbeta for dem i deras eget land, under det jag fick vara tillsammans med 
dem.115 

Ida Jonatansson skriver om konflikten mellan henne och hennes overordnade 
rorande vilka prioriteringar som de ogifta kvinnorna borde ha i sitt arbete: 

Men nu lir det sa att Fru Witt varit lange och ar linnu mycket klen. Pastor Witt sade 
till mig for nagot mer lin 3 veckor sedan att jag och fr. Posse fingo pa vara samveten 
om hon dog, emedan vi ej gjort allt hvad vi kunnat for henne, slirskilt att vi togo hit 
flickoma i Januari och ej i stlillet lato dem vara hemma och bjod Fru Witt vara 
uppe hos oss den mânaden.116 

Bâda citaten illustrerar det spanda lage som râdde pâ missionsstationen. 
Witt skuldbelade de tvâ ogifta kvinnliga missionarerna. Ida J onatansson 

112 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 1.1.1888. 
113 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 27.11.1887. Ar 
1888 skrev Ida Jonatansson om den svara situationen och hur hon upplevde tillvaron vid 
missionsstationen som en langsam dôd. KAU, SKMA, A II:4, Miss. styr. protokollsbilagor 
1887-1890, bilaga G till protokoll 5.5.1888, Ida Jonatansson till H. W. Tottie 19.2.1888. Se 
aven KAU, SKMA, E 1 c:1, Miss. dir. korr., Sydafrika 1897-1900, Hedvig Posse till Gudmar 
Hogner 7.12.1900. 
114 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 11.2.1888, 
15.4.1888, 22.4.1888. 
115 KAU, SKMA, A II:4, Miss. styr. protokollsbilagor 1887-1890, bilaga G till protokoll 
5.5.1888, Ida Jonatansson till H. W. Tottie 15.4.1888. 
116 KAU, SKMA, A II:4, Miss. styr. protokollsbilagor 1887-1890, bilaga G till protokoll 
5.5.1888, Ida Jonatansson till H. W. Tottie 19.2.1888. 
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Hingtade efter att Ïa arbeta med uppgifter i skola och bamhem. Tillsammans 
med Hedvig Posse fick hon dessutom ansvar for familjen Witts overlevnad. 

Ida Jonatanssons och Hedvig Posses stallning gentemot missionarsfrun 
Elin Witt var en del av konflikten pa Oscarsbergs missionsstation. Detta tog 
sig uttryck dels i en anstrangd situation vid de tillfallen missionarsfrun be
hôvde mycket hjalp vid sjukdom och bamafodande och dels i praktiska fra
gor om inflytande over missionens bamhem. Missionarsfrun hade hand om 
alla rakenskaper for barnhemmet, som de ogifta kvinnoma drev, hon fore
skrev vad som behovdes och hon ansvarade fOr kladforradet som i sin tur 
skulle delas ut till afrikanska flickor. Detta innebar i praktiken att Ida Jona
tansson och Hedvig Posse fick vanda sig till Elin Witt i manga fragor som 
rorde bamhemmet. Hedvig Posse gav vid tillfalle uttryck for stor irritation 
over denna ansvarsfordelning.117 

Elin Witt var under denna tid ofta sjuk och hon genomled aven en pro
blematisk forlossning. 118 Det kan forefalla rimligt att Ida Jonatansson och 
Hedvig Posse i svara situationer hjalpte missionarsfamiljen, vilket de ocksa 
gjorde. Foljden blev dock att de vid sidan av sitt missionsarbete i barnhem 
och skola fick gora stora insatser som sjukskoterskor och bamskoterskor for 
Elin Witt och familjen Witts bam.119 

Att fostra "dugliga, kristna kvinnor'' 
Under denna period bodde omkring femton flickor tillsammans med de 
kvinnliga missionarema och ytterligare ett trettiotal flickor och pojkar un
dervisades i skolan under dagama. Detta omfattande arbete blev saledes 
under langa perioder Hedvig Posses eget ansvar.12o 

Syftet med skolan vid Oscarsbergs missionsstation var att undervisa i 
kristendom och andra amnen. Man ville lara afrikaner att lasa eftersom det 
ansags viktigt att de sjalva skulle kunna lasa bibeln. Det overgripande malet 
var att afrikanema skulle bli kristna. Barnhemmet hade liknande syfte. 
Genom detta onskade man fostra flickor och unga kvinnor till goda kristna 
fruar och modrar. Genom flickoma och de unga kvinnoma kunde bade deras 
nuvarande och deras egna framtida familjer paverkas av det kristna budska
pet. I utbildningen och fostrandet av zuluflickor inkluderades ocksa 

117 KAU, SKMA, Hedvig Passes sam1ing, B, Hedvig Passe till Anna Passe 27.11.1887, 
26.3.1888. 
118 Se t.ex. brev Hedvig Passe 6.3.1890 i SKMI' 5/1890, s. 107. 
119 Under 1ânga periader var Ida Janatanssan hiinvisad till att ta hand am Elin Witt acksâ 
nattetid, KAU, SKMA, A II:4, Miss. styr. protakallsbi1agar 1887-1890, bilaga G till 
pra ta kali 5.5 .1888, Ida Janatanssan till H. W. Tattie 19 .2.1888. 
120 KAU, SKMA, Hedvig Passes samling, B, Hedvig Passe till Anna Passe 24.2.1888, 
5.3.1888, 29.4.1888. Brev Hedvig Passe 5.2.1888 i SKMI'3/1888, s. 77 ff. 
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vasterHindska seder och bruk, vilka missionarema kallade "civiliserade" 
seder och bruk. 121 

V erksamheten for zuluflickor och unga zulukvinnor kallades for barn
hem trots att flertalet av de zuluer som bodde dar inte var foraldralosa. Detta 
illustrerar flera viktiga aspekter. For Ida Jonatansson och Hedvig Posse var 
det viktigt att de afrikanska flickoma togs fran sina egna hemmiljoer efter
som dessa, menade missionarema, oftast var "hedniska" och utovade dâligt 
inflytande pâ flickoma. Hedvig Posse var ocksâ kritisk till lânga skollov 
eftersom flickoma dâ riskerade att forlora i vasterlandsk fostran. Pâ Oscars
berg skapades ett altemativt hem som innehôll allt fran nya "mammor", dvs. 
de kvinnliga missionarema, till kristet julfirande. Men det var ocksâ prak
tiska overvaganden som gjorde att Hedvig Posse menade att bamhem var en 
viktig uppgift for missionen. Hon skriver har nedan om allt som flickoma 
skulle lara sig och om att det behovdes en langre tidsperiod for att nâ dessa 
mâlliksom om intentionema med att driva bamhem inom missionen: 

... flickoma skola tà tillfâlle att lara sig lasa, men de behofva ock lara sig att blifva 
dugliga hustrur ât kristna man, och derfôr behofva de utom ofuingen i de vanliga 
syssloma, sâsom att hacka, rensa och skiirda âkrame, mala majs och koka mat, afven 
lara sig stada, baka brod, tvatta, !aga samt kli~pa och sy klader, fôr hvilket de tà âr, 
som de stanna hos oss, ha svârt att racka tiJJ.12 

Man hoppades nog i biitjan att tà behâlla flickoma under mânga âr fôr att kunna 
uppfostra dem till dugliga, kristna kvinnor. Genom undervisning och umgange ville 
man i nâgon vasentlig mân siika uttaga dem frân hedniskt âskâdningssatt och hedniskt 
vasende.T23 

De kvinnliga missionarema arbetade efter ett intensivt dagsprogram, hela 
tiden tillsammans med de flickor och unga kvinnor som de bodde tillsam
mans med. En dag pâ missionsstationen Oscarsberg kunde se ut sâ har fôr 
Ida Jonatansson, Hedvig Posse och de afrikanska flickoma och unga kvin
noma: Tidig uppstigning foljdes av morgonbôn och praktiska sysslor fore 
frukost. Formiddagen bestod av fyra timmars skolundervisning och efter
middagen av praktiskt arbete som tvatt, somnad, tradgârdsskotsel och jord
bruksarbete pâ missionens âkrar. Det sistnamnda var sarskilt viktigt for att 
minska utgiftema fôr kosthâllningen. Efter kvallsmâltiden foljde ytterligare 
nâgon dryg timmes undervisning innan aftonbon avslutade dagen. De afri
kanska flickoma och unga kvinnoma sov pâ jordgolv. Maten bestod mesta
dels av maj s i olika former.124 

121 Se t.ex. brev Hedvig Posse 5.2.1888 i SKMI 3/1888, s. 79. Brev Hedvig Posse 30.3.1889 
i SKMI6/1889, s. 129 ff. 
122 "Bamhemmet pâ Oscarsberg" av Hedvig Posse i Febe 1891, s. 60. 
123 Posse 1899, s. 20. 
124 Brev Ida Jonatansson 20.11.1884 i SKMI 1/1885, s. 8 ff. Brev 1 Jonatansson 27.1.1885 i 
SKMI 4/1885, s. 108 ff. Se aven flertalet brev, KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, 
Hedvig Posse till Anna Posse t.ex. 20.11.1887, 27.11.1887, 19 .2.1888. 
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Figur 4. Skiss a ver hus et pa Oscars berg dar Ida Janatanssan a ch Hedvig Passe badde tillsam
mans med zulujlickar ach unga zulukvinnar. Den ar fran ett brev av Hedvig Passe till Anna 
Passe 1887. Huset bestad av Ida Janatanssans rum respektive Hedvig Passes rum, flickarnas 
rum, kok, formak, en liten sai ach ett skafferi. (Fran Hedvig Passes samling, SKM·s arkiv.) 

Figur 5. Zulujlickar ach unga zulukvinnar i arbete pa Oscarsbergs missiansstatian. 
(Fatagrafi SKM·s arkiv.) 

For Ida J onatansson och Hedvig Posse var sondagen lika fylld av aktivitet 
som de ovriga dagama. Efter gudstj anst pa missionsstationen var det dags 
for besok i afrikanska byar. Dessa besok innebar att kvinnoma, oftast 
tillsammans med afrikanska flickor och unga kvinnor som bodde i barn-
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hemmet, gick till byar fôr att fôrmedla det kristna evangeliet.l25 Saledes 
kom de kvinnliga missionarema i sitt arbete att overskrida de granser som 
missionens ledning dragit fôr kvinnor, dvs. att inte fôrkunna eller syssla 
med offentlig verksamhet. 

Det fanns enligt missionarema olika skal till att afrikanska flickor och 
unga kvinnor kom fOr att ho tillsammans med de ogifta kvinnoma. I brev
material framkommer exempelvis att flickoma ville komma undan fran 
oonskade aktenskap och att de ville komma till missionen for att lara sig 
lasa, vilket var det vanligaste skalet, och/eller for att fâ vasterlandska klader. 
Angivna anledningar till varfor flickor och kvinnor kom till Hedvig Posses 
och Ida Jonatanssons hem kan vara fargat av att missionarema framstallde 
livet fôr afrikanema fore och sedan de kommit i kontakt med missionen, och 
helst efter kristnandet, i kontrastrika ordalag. Darfôr kan det finnas svarig
heter med bedornningen av kallmaterialet.126 

Styrelsen fOr Svenska Kyrkans Mission i Sverige hade anstallt Hedvig 
Posse och Ida Jonatansson fôr den typ av missionsarbete bland afrikanska 
flickor och unga kvinnor som har har tecknats. Konflikten med den manlige 
stationsfôrestandaren fick dock till füljd att de ogifta kvinnomas missions
arbete fick sta tillbaka till fôrman for hushallssysslor at den manlige missio
naren och hans familj. Aven missionsstrategiska meningsskiljaktigheter 
gjorde att Hedvig Posse och Ida Jonatansson tillmatte skolor och barnhem 
betydligt stôrre vikt inom mission an vad Otto Witt gjorde. 

Kvinnornas agerande 
I detta konfliktlage agerade Hedvig Posse och Ida Jonatansson bl.a. genom 
skrivelser till Svenska Kyrkans Missions ledning i Sverige. Skrivelsema 
framtvingade ett uttalande fran styrelsen dar det poangterades att de ogifta 
kvinnoma skulle arbeta med enbart de uppgifter styrelsen anstallt dem for, 
narnligen skolundervisning och bamhem, och att de pa intet satt fick ut
nyttjas fôr hushallsarbete at manliga missionarer.l27 Ida Jonatansson och 
Hedvig Posse agerade ocksa fôr att missionsledningen skulle anstalla en 
tjanstekvinna hos familjen Witt.128 De vamade saledes sin sjalvstandighet 

125 Brev Hedvig Posse 30.3.1889 i SKMF 6/1889, s. 126 ff. Brev Hedvig Posse 4.4.1890 i 
SKMI' 6/1890, s. 123. KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna 
Posse 9.2.1890, 13-14.2.1891. 
126 Tidigare forskning har behand1at denna prob1ematik, se t.ex. Birgitta Larsson 1991, 
s. 33 ff., s. 207 ff. Birgitta Larsson fann liknande skal for flickor och unga kvinnor att komma 
till kato1ska missionsstationer i nordvastra Tanzania. 
127 KAU, SKMA, Al:2, Miss. styre1sens protokoll1884-1893, protokoll5.5.1888, § 15. 
128 KAU, SKMA, AI:2, Miss. styrelsens protokoll 1884-1893, protokoll 25.10.1888, § 2. 
Âven KAU, SKMA, A 11:4, Miss. styre1sens protokollsbilagor 1887-1890, bi1aga A till 
protokoll25.10.1888, Brev fran Ida Jonatansson och Hedvig Posse 7.9.1888. KAU, SKMA, 
Hedvig Posses sam1ing, B, Hedvig Posse till Anna Posse 5.9.1888. 
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som missionarer genom att uppmana till anstallning av en tjanstekvinna. 
Detta handlingsutrymme hade Hedvig Posse och Ida Jonatansson tack vare 
sina kontakter med centrala namn inom Svenska Kyrkans Missions ledning. 
De kunde foljaktligen anvanda mans ôverordning i styrelsen i Sverige mot 
en mans ôverordning lokalt pa missionsstationen.129 Kvinnoma kunde ocksa 
ansluta sig till Svenska Kyrkans Missions missionssyn, med dess betoning 
pa missionsstationer och utbildning for zulufolket, mot Otto Witts idéer om 
en mission utan etablerade institutioner. Fôr Hedvig Posse och Ida Jona
tansson var ju de facto Otto Witts linje, som bl.a. uteslôt bamhem inom 
mission, forôdande for deras môjligheter att fà fortsatta som missionarer 
inom Svenska Kyrkans Mission. Varre anda i deras agon var att afrikanska 
flickor skulle bli asidosatta. 

Kvinnors fërkunnelse och luthersk mission 
Hedvig Posse var medveten om att hon var anstalld av lutherska Svenska 
Kyrkans Mission och att denna anstallning uteslôt vissa uppgifter. Detta kom 
till uttryck i den konfessionella konflikten med Otto Witt och sarskilt i fra
gan om kvinnans offentliga fôrkunnelse. Otto Witt orienterade sig alltmer mot 
vissa vackelsekretsar med bl.a. apokalyptiska inslag och han menade att mis
sionarer, bade kvinnor och man, borde bli kringvandrande forkunnande mis
sionarer utan fasta bostader. 1 Svenska Kyrkans Mission innebar den fore
skrivna kvinnorollen att ogifta kvinnor hade legitimitet endast genom sitt 
arbete i skola och bamhem. Hedvig Posse intog bl.a. till foljd av detta en av
vaktande hallning i fragan om kvinnors predikande. Hon var dock inte helt 
avvisande mot grundproblematiken i arendet, vilket illustreras av foljande: 

Pasto rn fra gade mig igâr om jag ville saga nagra ord i gudstjensten ( onsdags) idag, sa 
skulle han tolka. Jag svarade skrattande 'hvad skulle det vara godt for' jo han trodde 
det skulle blifva till valsignelse. Jag svarade sedan ett bestamt nej att jag ej kunde det. 
Froken Haggberg talade en stund i kyrkan idag hvilket hon gjort en gâng f6rr. Jag 
sade Pastom efterat pa hans uppmaning att jag skulle tala en annan gang att jag vis
serligen icke sager att qvinnan icke skall tala, men att ej jag kan ga ifran det ordet 
'qvinnan tige i f6rsamlingen' .... da svarade jag li tet upprord att om jag an skulle fà 
se att det var ratt och att jag borde tala skulle jag ej gora det f6rran jag fürst tagit af
sked ur Styrelsens missionstjenst.130 

Hedvig Posse menade sig alltsa inte kunna forena offentligt tal med sin an
stallning i Svenska Kyrkans Mission och hon anforde ocksa det kanda bi
belordet "kvinnan tige i fôrsamlingen" som personligt skal mot att predika. 
(Savida hon inte var sjalvironisk.) Hedvig Posse uppfattade att hon i sitt 

129 Hedvig Posse hade kontakter med den redan introducerade H. W. Tottie, missionssekrete
rare inom SKM. Ida Jonatansson i sin tur var slakt med Hjalmar Danell, som 1893 eftertradde 
Tottie som missionssekreterare men som redan fore detta var involverad i SKM. 
130 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 1-9.11.1889. 
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missionarsarbete var insatt i interaktionen mellan manlig overordning pa 
missionsstationen och manlig overordning i missionsstyrelsen i Sverige och 
att hon kunde anvanda sig av det senare for att bemôta det forra. Citatet fran 
Hedvig Posses brev kan pa samma gang illustrera hur hon sag sig hindrad 
att agera inom lutherska Svenska Kyrkans Mission, vars ambetssyn och 
kvinnosyn endast tillât de ogifta kvinnoma att arbeta i bamhem och skola, 
inte att predika offentligt. 

Hedvig Posse tog dock inte avstand fran kvinnans offentliga verksamhet, 
aven om hon menade att offentligt tallpredikande borde lamnas at mannen 
eftersom kvinnoma redan hade sa mycket att skota. Hon skriver vidare: 

Jag tycker qvinnan har sâ mycket att skota i verlden att om hon lernnar det att tala i 
forsamlingen ât mannen, hon icke fàr for mycket, men jag tror visst att det ar godt om 
de qvinnor som lernnat sig helt ât Herren och glomma sig sjelfa tala infor stôrre sam
lingar af man och qvinnor, bedja pâ bonemoten och undervisa i allmiinhet bâde stora 
och smâ. 131 

Hon beskriver sedan ett tilWille da hon for fôrsta gangen i sallskap av 
Emelie Haggberg "predikat for en samling man". De afrikanska mannen var 
cirka 20 stycken och Hedvig Posse talade om Jesus som kommit fôr att 
fraisa dem och om hans karlek. I samma brev suckar sedan Hedvig Posse 
over att hon borde ha bôrjat tala om Gud tidigare och inte avstatt p.g.a. sin 
blyghet, fôr att andra hâllit henne tillbaka och fôr att pastorer antingen tyckt 
att hon talat for mycket elier for litet. 132 Att hon verkade i spanningsfaltet 
mellan mans uppfattningar och tolkningsforetrade och sin egen, nagot am
bivalenta hâllning ar tydligt. 

Ar 1890 - konfliktens slut 
Ar 1890 begarde Otto Witt uttrade ur Svenska Kyrkans Mission. For Hedvig 
Posse och Ida J onatansson inne bar detta a tt deras stallning starktes, och att 
Svenska Kyrkans Mission som organisation intog en hâllning dar skol- och 
bamhemsverksamhetens betydelse befastes inom missionen som den verk
samhet kvinnor "borde" agna sig at. Jag menar att Ida Jonatanssons och 
Hedvig Posses agerande i konfiikten vid Oscarsbergs missionsstation, om 
arbetsfordelning, bidrog till att Otto Witt lamnade Svenska Kyrkans Mis
sion. Fragan kan vackas om inte Ida Jonatansson och Hedvig Posse i fiera 
avseenden var de som fick Otto Witt att lamna den svenska missionsorgani
sationen.133 Ida Jonatansson hade for ovrigt blivit sa utarbetad under fiera 
ars tid att hennes halsa vacklade och hon behovde ledighet. Hon kom darfôr 

131 Ibid. 
132 Ibid. 
133 Ida Jonatanssons och Hedvig Posses agerande i denna konflikt har inte lyfts fram tidigare, 
Furberg 1962b, s. 275-289. Hale [1991], s. 195-230. 
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till Sverige i maj 1890 fcir ett ars tjanstledighet och hon vistades dâ bl.a. pa 
Ersta sjukhus i Stockholm.134 

Tidigare forskning om kvinnliga missionarer har visat att det inte var na
got ovanligt att dessa i sitt inledande arbete kunde befinna sig i en situation 
dar de fick agera inom en struktur som kunde ifrâgasatta bâde dem sjalva, 
det arbete de ansag sig vara anstallda fcir och de manniskor de ville tjana. 
Salunda ar den konflikt Hedvig Posse och Ida Jonatansson var involverade i 
under slutet av 1880-talet mer typisk an unik i modem missionshistoria.135 

For Hedvig Posses del skulle vamandet om ett sjalvstandigt arbete ta sig 
ett nytt uttryck i samband med den nye stationsfôrestândaren Erik W albergs 
ankomst till Oscarsberg. Denna gang skulle konflikten sluta med att Hedvig 
Posse sag sig tvungen att resa till Sverige en tid eftersom den nyanlande 
missionarens ivriga langtan efter en hustru hotade, som hon sag det, hennes 
sjalvstandiga missionsarbete. Missionar Walbergs upprepade fcirsok att dis
kutera ett aktenskap intresserade helt enkelt inte Hedvig Posse.136 

Under sin vistelse i Sverige planerade Hedvig Posse fôr nya initiativ inom 
Sydafrikamissionen, namligen skapandet av Betania sjukhus i Dundee. 137 

Detta var i sjalva verket inledningen till sjukvârdens intag i Svenska 
Kyrkans Missions historia. Efter sina inledande ar vid Oscarsberg hade 
troligtvis Hedvig Posse hunnit hilda sig en klar uppfattning om vad som 
behôvde garas som strategisk satsning i ett fôranderligt Sydafrika och hon 
riktade foljaktligen blickama mot gruvstaden Dundee. Det finns skal att anta 
att Hedvig Posse, uppvuxen som hon var i Stockholm, dessutom fàtt nog for 
denna gâng av landsbygdens Oscarsberg, dess konflikter mellan missionarer 
och dess relativt ensidiga arbete i skola och barnhem. Relationen mellan Ida 
Jonatansson och Hedvig Posse var inte helier den basta och det var bl.a. de 
bada kollegomas olika klassbakgrund som bidrog till detta. 138 For Hedvig 
Posse torde istallet en sjalvstandig position pa ett sjukhus grundat av henne 

134 KAU, SKMA, AI:2, Miss. styrelsens protokoll 1884-1893, protokoll 9.5.1890, § 5, 
protokoll 24.10.1890, § 8. KAU, SKMA, A II:4, Miss. styr. protokollsbilagor 1887-1890, 
bilaga D till protokoll 9.5.1890. Ida Jonatansson viidjade till styrelsen om tjiinstledighet trots 
att hon bara varit i Sydafrika i "knappt 6 âr". SKMT 3/1890, s. 61. SKMT 5/1890, s. 108. 
SKMT 10/1890, s. 237. Ar 1930 skrev Ida Jonatansson i brev till sin syster Amanda: "Jag vet 
hvad det viii saga att ha stiindig hufvudviirk och susning i hufvudet. Hade det niir jag var i 
Sverige de 2 forsta gângema, och stôrsta de1en af tiden emellan och fore och efter. Orsaken 
och grunden dertill fOr mig var nog att jag fick vaka sâ mycket for Fru Witts skull, och hade 
sâ mycket arbete dessutom, bâde skolan och bamhemmet och ingen tid att ens !aga mat elier 
iita ordentligt de forsta âren." Privat arkiv hos Gun-Britt Gunnarsson, Bodafors, Brev Ida 
Jonatansson till system Amanda 1.8.1930. 
135 Se t.ex. Tucker 1988, s." 37-48. Hughes 1990, s. 206 f. Mellemsether 1995, s. 107 f. 
136 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 14.1.1891, 7-
10.8.1896, 8.9.1896, 24.6.1897. 
137 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styrelsens protokoll1894-1902, protokoll20.12.1897, § 5. 
138 Se t.ex. KAU, SKMA, Hedvig Posses sam1ing, B, Hedvig Posse till Anna Posse 
4,7.9.1889. 
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sjalv ha varit en mer lockande uppgift an bitriidande arbete i barnhem och 
skola. Jag aterkommer i kapitel fyra till Hedvig Posses arbete i Dundee. 

Nya kvinnor till Sydafrika 
Fôrutom de redan introducerade kvinnoma reste under perioden fram till ar 
1894 ytterligare tva kvinnor till Sydafrika. Dessa var Alfhild Mellén (gift 
Fristedt) och Helena Olsson (gift Norenius), som missionarsfru respektive 
blivande missionarsfru. Tre ogifta kvinnor antogs till tjanst, namligen 
Ingeborg von Düben, Ester Goës och Beda W ennerqvist. 

Gifta kvinnor 
Om Alfhild Mellén ar karakteristiskt nog kalloma mycket sparsamma vad 
galler hennes intrade i missionen som hustru till Frans Fristedt ar 1886. 
Daremot ger en minnesteckning i samband med hennes dôd 1914 en del in
formation. A v denna framgar a tt Alfhild Mellén var prastdotter fran V aster
gotland och att hon under en langre period skôtt hem och hushâll i sin faders 
prastgard. Hon hade ingen langre utbildning. Vid 21 ars aider gifte hon sig 
med missionar Frans Fristedt. Vigseln hôlls i Sverige i maj 1886 i samband 
med att Fristedt tillbringade en tjanstledighetsperiod i landet. Paret reste 
gemensamt till Sydafrika i augusti samma ar. En systerdotter till mannen 
foljde da med for att under ett antal ar arbeta som Alfhild Fristedts hembi
trade. Makama Fristedts arbete fôrlades inledningsvis till Amoibie mis
sionsstation. Fran 1888 levde och verkade de under manga ar pa missions
stationen Ekutuleni, som var Svenska Kyrkans Missions enda station i 
Zululand.139 

Frans Fristedt var den forste mannen inom Sydafrikamissionen som un
der sin fôrsta period var ogift i sitt arbete som missionar. Genom Alfhild 
Fristedts ankomst till Sydafrika forandrades forhâllandet till afrikanema i 
omgivningen pa ett positivt satt, eftersom de betraktade en ogift man som en 
hôgst beklaglig person. Missionar Reinhold Kempe skrev i levnadsteck
ningen ôver Alfhild Fristedt: 

Pastor Fristedt kunde nu denna gang, dâ han kom med hustru, gôra sitt intrade ii 
Amoibie sâsom en karl i zuluernas ôgon .... Det finnes i zuluernas ôgon knappast nâ
gonting mera bedrôfligt och ôrnkansvardt iin en ogift karl; att han ar ogift kan enligt 
deras mening ej bero pâ nâgot annat, an att ingen vill ha honom. Det ar darfor ej svârt 
att forstâ, huru mycken aktning Amoibieborna skulle ha for pastorn, sâ lange han gick 

139 Kempe 1914, s. 4--10. Fristedt 1905, s. 246. Alfhild Maria Mellén f. 28.9.1865 i Hofs 
socken, Vastergôtland. Mer om Ekutuleni, se Berge 2000, s. 193, s. 199. 
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ibland dem sâsom ungkarl i ensamheten. Niirvaron af hans hustru hôjde nu pastom 
med ett slag i deras aktning. 140 

En annan fraga ar vad aktning spelar for roll, missionsteologiskt sett. Att 
aktenskap var viktigt i zulusamhallet understryks i exempelvis Kriges klas
siska studie om zulufolkets samhallsorganisation.141 

Missionarshustruns stora betydelse framholls vidare i Reinhold Kempes 
levnadsteckning. Genom Alfhild Fristedts narvaro kunde missionarsfamil
jens hem tjana som forebild for ett gott kristet hem i en icke-kristen omgiv
ning, och missionen fick genom hustrun en mojlighet att na afrikanska 
kvinnor med evangelium. En ogift man som var missionar motte problem i 
sitt arbete, eftersom han till stôrsta del enbart kunde mota afrikanska man i 
samtal och genom hembesok.142 Missionarshustrun forvantades foljaktligen 
arbeta fOr missionen med exempelvis hembesok hos afrikanska kvinnor. 

1 maj 1889 reste 28-ariga Helena Olsson till Sydafrika som trolovad till 
missionar Lars Peter Norenius. Kalloma ar begransade aven rorande Helena 
Olssons bakgrund. Det framgar dock att hon var smaskollararinna och att 
hon under ett antal manader fore avresan till Natal vistades vid diakonissan
stalten i Stockholm for att lara sig om sjukvard och bamhemsverksamhet.143 
Hon installde sig vid missionsstyrelsens sammantrade i maj 1889 fOr att 
tacka for det understod hon erhallit och hon onskades lycka och valsignelse 
i, som styrelsen uttryckte det, "sitt arbete".144 Vigseln mellan henne och 
Lars Peter Norenius agde rum i Durban i juli 1889, samma dag som hon 
anlande till sitt nya hemland. Giftermalet skedde i samband med en allman 
missionarskonferens for Natalregionen. Vid efterfdljande samling hôlls tal 
som betonade betydelsen av missionarsfamiljens kristliga hem for missio
nens arbete och framgang i en icke-kristen varld.145 

Lars Peter Norenius var vid denna tidpunkt den ende mannen som inte 
var prast och missionar i Sydafrika och som sâdan bade han samre lon an de 
prastvigda mannen. Efter giftermalet fick han en arlig lOn pa 80 pund. 
Helena Norenius uppbar, precis som ovriga gifta kvinnor, ingen egen lOn 
men man kan notera att maken fick fordubblad lon nar de bada gifte sig. For 
att delvis kompensera den lagre lon Lars Peter Norenius bade i forhâllande 
till ordinerade missionarer fick han i samband med vigseln aven 50 pund till 
inkop av oxar, kor och hast.146 

14° Kempe 1914, s. 8. 
141 Krige 1950, s. 120-156. 
142 Kempe 1914, s. 19. Se iiven Fristedt 1905, s. 240 f. 
143 KAU, SKMA, A1:2, Miss. styr. protokoll 1884-1893, protokoll 5.5.1888, § 3. 
"Tillkiinnagivanden" i SKMT7/1889, s. 168. Helena Charlotta Olsson, f. 1861. 
144 KAU, SKMA, AI:2, Miss. styr. protoko111884-1893, protoko1114.5.1889, § 14. 
145 "Underriitte1se om missionen i Sydafrika" i SKMT9/1889, s. 213 ff. 
146 KAU, SKMA, A1:2, Miss. styr. protoko111884-1893, protoko1128.3.1889, § 8, protokoll 
16.9.1889, § 2, protokoll9.5.1890, § 4. 
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Under en lang period skotte Helena Norenius barnhemmet for afrikanska 
pojkar och unga man pa Dundee missionsstation. Dundee etablerades 1891 
som missionsstation inom Svenska Kyrkans Mission och var belagen i en 
vaxande stad omgiven av kolgruvor. Helena Norenius fodde genom aren 
atta barn och familjen hade aven en fosterdotter. Nar Lars Peter Norenius 
startade och drev missionens tryckeri i Dundee tog hon del aven i det arbe
tet. Bevarat brevmaterial fran Helena Norenius ar hogst obetydligt. Inte 
heller Svenska Kyrkans Missions egen tidskrift ger nagon storre inblick i 
hennes fortsatte missionsarbete.147 

Svenska Kyrkans Mission satsade inga resurser pa gifla kvinnors sprak
studier, trots att de mer eller mindre uttalat forutsattes arbeta med uppgifter 
i missionen bland zulutalande afrikaner. De gifla kvinnorna fick tillagna sig 
zuluspraket genom liv och arbete pa missionsstationerna. 

Det som framkommit har har klargjort missionarshustruns betydelse fOr 
make, hem och hushâll och for missionsarbete bland afrikanska kvinnor. En 
ogifl man som missionar var helt enkelt en omoj lighet, atminstone efter 
dennes forsta tva till tre ar i Sydafrika. 

Ogifta kvinnor 
Ingeborg von Düben antogs av Svenska Kyrkans Mission i januari 1890 
efter att ha frantratt tjanst som privat lararinna at missionarsfamiljen Witts 
barn. Arbetssituationen hos Witts hade varit konfliktfylld. Ingeborg von 
Düben fick i mangt och mycket agera hushâllerska snarare an lararinna at 
barnen. 1 missionsstyrelsens protokoll forekommer ofta diskussioner om 
forhâllandena hos missionarsfamiljen och fragorna gaUde Ingeborg von 
Dübens ekonomiska ersattning, hennes egentliga uppgifler hos Witts och 
hennes onskan att under en period lamna arbetet eflersom hon inte fick full
gara det hon anstallts for.148 

Eflersom Ingeborg von Düben intradde i missionens tjanst pa plats i 
Sydafrika finns fâ uppgifler om hennes utbildning. Hon var 28 ar gammal 
och tillhürde den friherrliga atten von Düben men inget tyder pa att hon till 
folj d av detta hade en ekonomiskt god stallning. 149 Fore sin anstallning 
vistades hon en tid vid !nanda for utbildning infor "sitt blifvande kall". 150 

147 "Helena Norenius" i SKMI' 11-12/1937, s. 197 f. 
148 KAU, SKMA, AI:2, Miss. styr. protokoll 1884-1893, protokoll 6.12.1887, § 3. KAU, 
SKMA, A II:4, Miss. styr. protokollsbilagor 1887-1890, bilaga B till protokoll 17.8.1887. 
Att Ingeborg von Düben liirnnat sina uppgifter en tid framgâr av KAU, SKMA, AI:2, Miss. 
styr. protokoll 1884-1893, protokol16.9.1888, § 4 och protokol125.10.1888, § 2. 
149 Carolina Ingeborg Emerentia von Düben, f. 6.12.1862. Ingeborg von Düben var 
stiftsjungfru. Fôriildrama var Cesar von Düben och Ingeborg Augusta f. Lilliestrâle. TAB. 16, 
Friherrliga iitten von Düben, nr 139 i Elgenstiema 1926. 
150 KAU, SKMA, A I:2, Miss. styr. protokoll 1884-1893, protokoll 16.9.1889, § 2. "Fran 
vârt sydafrikanska missionsfalt" i SKMI' 10/1889, s. 223. 
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Hon placerades vid Ekutuleni missionsstation fôr att "bitdida missionar Fri
stedt i skol- och barnhemsverksamheten".151 Ingeborg von Düben ar ett 
exempel pa en ovanlig vag till missionstjanst, genom att hon fôrst reste till 
Sydafrika som anstalld i en missionarsfamilj och sedan pa plats blev 
antagen som missionar. 

1 november 1891 ansokte Ester Goës om missionstjanst i Svenska Kyr
kans Mission. Redan som tolvaring menade hon sig ha kant en dragning till 
missionens arbete och hon onskade nu "offra liv och krafter for missio
nen".152 Ester Goës var vid tidpunkten fôr sin missionarsansokan 22 ar garn
mal och hon vistades vid diakonissanstalten i Stockholm for att lara sig bar
navard och sjukvard eftersom hon saknade utbildning.153 

Redan innan Ester Goës vande sig till Svenska Kyrkans Mission hade 
hon sokt tjanst hos Evangeliska Fosterlandsstiftelsen med onskan om att fà 
bli missionar i Ùstafrika elier Indien.154 1 brev till Fosterlandsstiftelsens 
missionsfôrestandare var Ester Goës mycket undergiven och bad att fà bli 
antagen trots obefintlig utbildning. Hon menade att hon atminstone kunde 
vara "tjenarinna" och praktisk hjalp i missionarers hem, underfôrstatt hos en 
manlig missionar och hans familj .155 Ester Goës fick ett negativt besked 
fran Evangeliska Fosterlandsstiftelsen med hanvisning till att hon var fôr 
ung och att det fôr narvarande inte fanns nagon ledig plats fôr henne inom 
missionen. 156 Genom kontakter med J. C. Bring, da medlem av Svenska 
Kyrkans Missions styrelse, uppmanades Ester Goës i stallet att soka tjanst i 
denna mission. Ester Goës antogs i december 1891 och uppmanades samti
digt att delta i undervisning vid smaskoleseminariet i Uppsala under en ter
min infor sitt arbete i Sydafrika.157 Hon stannade aven i England under ett 
par manaders tid fôr ytterligare utbildning infôr missionsarbetet och for fôr-

151 "Fran vart sydafrikanska missionsfalt" i SKMF 10/1889, s. 223. 
152 KAU, SKMA, A II:5, Miss. styr. protokollsbilagor 1891-1893, bilaga A till protokoll 
21.12.1891. Ester Vilhelmina Goës, f. 21.4.1869 i Stockholm. 
153 KAU, SKMA, A II:5, Miss. styr. protokollsbi1agor 1891-1893, bilaga A till protokoll 
21.12.1891, Ester Goës ansôkan. SKMF 1/1892, s. 5. 
154 SSA, EFS arkiv, Nr 263:2227, E 1:67 Brev 1891, 2227a, Ansôkan fran Ester Goës 
28.10.1891 till EFS. Furberg 1962b, s. 223. 
155 SSA, EFS arkiv, Brev 258:2104, Brev 1890, E1:62:258, Brev Ester Goës till K. J. 
Montelius 22.10.1890, och Brev 2280, Brev 1891, E1:67, Ester Goës till K. J. Montelius 
5.10.1891. 
156 SSA, EFS arkiv, Nr 263:2227, E 1:67 Brev 1891, 2227a, Ansôkan fran Ester Goës 
28.10.1891 till EFS. 
157 KAU, SKMA, A 1:2, Miss. styr. protokoll 1884-1893, protokoll 21.12.1891, § 2. Om 
Ester Goës kontakter med J. C. Bring, se SSA, EFS arkiv, Brev 2280, Brev 1891, E1:67, 
Ester Goës till K. J. Montelius 5.10.1891. Ester Goës erhôll sedan betyg fran Upsala lans 
1andstings seminarium for sitt deltagande under en termin, hon hade fàtt amneskunskaper och 
sja1v ôvat sig i att undervisa. KAU, SKMA, A II:5, Miss. styr. protokollsbi1agor 1891-1893, 
bilaga B till protokoll 28.10.1892. 
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kovran i det engelska spraket.158 Ester Goës arbetade efter sin ankomst pa 
Oscars berg. 

Den fôrsta folkskollararinnan inom Sydafrikamissionen var Beda Wen
nerqvist som intradde i Svenska Kyrkans Missions tjanst i april 1892. Hon 
anstalldes som fôrestandarinna for skolan pa Appelsbosch missionssta
tion.l59 Beda Wennerqvist var 37 ar gammal nar hon blev missionar vilket i 
fôrhâllande till tidigare namnda ogifta kvinnor var en relativt ansenlig alder. 
Hon hade studerat vid folkskoleseminariet i Stockholm mellan aren 1879 
och 1883 och hade efter dessa studier verkat som 1ararinna. V id tiden fôr sin 
ansôkan till missionen befann hon sig vid Samariterhemmet i Uppsala. I 
Beda W ennerqvists ansôkningshandlingar aterfinns ett intyg fran hennes 
sjalasôrjare Waldemar Rudin, vilken rekommenderade henne till tjanst. I 
konfessionella fragor hade Beda Wennerqvist tidigare intagit en fran 
Svenska kyrkan avvikande hallning i fôrsoningsfragan. 160 Tuulikki Koivu
nen Bylund har i sin avhandling om Ebba Bostrôm och Samariterhemmet 
behandlat Beda Wennerqvists vag till missionstjanst. 161 Svenska Kyrkans 
Mission markerade genom antagningen av Beda Wennerqvist att man efter
stravade stôrre utbildningskrav pa kvinnor som skulle bli missionarer. Detta 
hade fôregatts av en diskussion mellan manliga missionarer i Sydafrika och 
missionsstyrelsen i Sverige. 

Kvinna elier man som lârare pâ Appelsbosch 
Missionarskonferensen i Sydafrika, vari endast man ingick, fôreslog i au
gusti 1890 att en man som var folkskollarare skulle vara ansvarig fôr skolan 
pa Appelsbosch missionsstation. Konferensen menade att det fanns manga 
fôrdelar med detta.162 Fôr att fôrtydliga konferensens uppfattning i arendet 
sande Fredrik Ljungquist en kompletterande skrivelse till missionsstyrelsen 
i Sverige. I denna argumenterade han for mannens ônskemal. De menade sig 

158 KAU, SKMA, A 1:2, Miss. styr. protokoll 1884-1893, protokoll 18.2.1892, § 3 och 
protokoll 5.4.1892, § 4. SKMT 111892, s. 5. 
159 KAU, SKMA, A 1:2, Miss. styr. protokoll1884-1893, protokoll5.4.1892, § 3, § 5. Beda 
Wennerqvist, f. 12.2.1855 i Kristinehamn. "Tillkiinnagivanden" i SKMT 5/1892, s. 128. 
160 KAU, SKMA, A 11:5, Miss. styr. protokollsbi1agor 1891-1893, bilaga C till protokoll 
5 .4.1892, Beda Wennerqvists ansôkan. Beda Wennerqvist ti di gare uppfattning var hiimtad 
frân "Wa1denstrômianismen", dvs. det som b1ev Svenska Missionsforbundet, se Furberg 1962b, 
s. 223. 
161 Koivunen By1und 1994b, s. 117 tf. Se ocksâ Munck 1928. Munck 1929. Hiir beskrivs 
bl.a. den samling hos Ebba Bostrôm, Samariterhemmets grundare, som avgjorde Beda 
Wennerqvists missioniirsansôkan. Kontakter togs dâ med Elisabeth May och H. W. Tottie 
varefter Beda Wennerqvist ansôkte till SKM. Beda Wennerqvist bibehôll kontaktema med 
Samariterhemmet genom brev och genom att syforeningen vid Samariterhemmet understôdde 
missionen och siirskilt de bamhemsflickor som befann sig pâ Appels bosch. 
162 KAU, SKMA, Sydafrika, A la:2, Protokoll, Bok 1: 1883-1885, 1889-1893, protokoll 
miss. konf. Oscarsberg 31.7-3.8.1890, § 16. 
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inte ringakta det arbete som utfôrdes av ogifta kvinnor i Sydafrikamissio
nen. Daremot uttalade skrivelsen att det behôvdes nâgon som kunde ôverta 
skolarbetet pâ en missionsstation, inte bara bitrada i namnda arbete. En 
manlig missionar kunde skôta skolverksamhet under sina fôrsta âr i Sydaf
rika, det var des su tom nyttigt for hans sprâkinlaming, men darefter borde han 
fâ agna sig ât andra uppgifter. Till sist understrôk Ljungquist fôrdelen med en 
manlig larare i sammanhang dar "fullvuxna zuludrangar" undervisades.163 

Styrelsen fôr Svenska Kyrkans Mission gick emot konferensens fôrslag 
och ônskade istallet en svensk lararinna som fôrestândarinna fôr skolan pâ 
Appelsbosch. 164 Missionsstyrelsens motiv fôr sin hâllning att man ônskade 
kvinnor, inte man, som larare var att de fôrstnamnda skulle nôja sig med en 
underordnad stallning i fôrhâllande till prastvigda man som var missionarer. 
Man som var larare kunde daremot riskera att "efterstrava att bli likstallda 
med de ordinerade missionarema". 165 Den fôrsta folkskollararinnan i 
missionens tjanst Beda Wennerqvist blev styrelsens svar pâ problematiken 
med skolansvarig vid Appelsbosch. 

1 missionarskonferensens argumentation fôr en manlig larare framgâr det 
tydligt att man menade att det kravdes en man som larare fôr att kunna 
ôverta och fôrestâ en skola i missionen. En manlig larare var det enda alter
nativet till en manlig missionar eftersom de menade att kvinnor enbart 
kunde bitrada i skolverksamheten. De manliga missionarema ansâg vidare 
att det var lampligare fôr man att undervisa afrikanska man an det var fôr 
kvinnor att gôra detsamma. 

Missionsstyrelsens agerande visade att de uppfattade ogifta kvinnor i 
missionstjanst som helt underordnade manliga missioniirer och de tycks 
ocksâ ha menat att kvinnor fann sig nôjda med detta fôrhâllande. Styrelsen 
ville daremot inte riskera att man som var larare skulle behôva underordna 
sig andra man, eftersom de fôrstnamnda i linje med Svenska Kyrkans Mis
sions hâllning inte ansâgs vara missionarer. Ett sâdant fôrhâllande skulle 
kunna sâ frô till konflikt mellan tvâ grupper av man. Over- och underord
ningen i missionen var fôljaktligen kônsuppdelad mer an den var konstrue
rad utifrân prastambetet. Andra kategorier av man skulle kunna rubba makt
balansen mellan ambetsman och ôvriga missionarer. Svenska Kyrkans 
Missions linje i frâgan om en man som larare pâ Appelsbosch kan fôrefalla 
fôljdriktig eftersom man satte ambetsbararen i centrum. Samtidigt tydlig
gjordes missionsledningens syn pâ kvinnors underordning och mans ôver
ordning som nâgot som man tog fôr givet. De kvinnliga missionarema i 

163 KAU, SKMA, Sydafrika, A Ia:2, Protokoll, Bok I: 1883-1885, 1889-1893, protokoll 
miss. konf. Oscarsberg 31.7-3.8.1890, § 16. Bilagd skrivelse, Fredrik Ljungquist till SKM:s 
styrelse 7.12.1890. 
164 KAU, SKMA, A I:2, Miss. styr. protokoll 1884-1893, protokoll 24.10.1890, § 6, 
protokoll25.2.1891, § 3. 
165 Furberg 1962b, s. 220. 
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Sydafrika fick inte delta i diskussionema om det skulie vara en kvinna elier 
en man som larare pa Appelsbosch. 

Ekonomiska fôrutsâttningar 
For de nyantagna ogifta kvinnoma var de ekonomiska villkoren en arlig lon 
pa 31 pund under fürsta aret och darefter 40 pund, ett bidrag om 200 kronor 
till utrustning, underhâli omfattande 150 kronor per manad under ett par 
manaders vistelse i England och 60 pund till resekostnader. Det fanns ingen 
loneskillnad melian Beda Wennerqvist som var folkskoliararinna och de 
ovriga tva nyantagna kvinnoma.166 Ar 1890 var arslonen 40 pund elier 675 
svenska kronor. 167 Under de forsta aren pa 1890-talet tjanade en nyantagen 
manlig missionar, prast och ensamstaende, 150 pund per ar och han erhOli 
precis som kvinnoma ersattning for utrustning och resa.168 Ar 1893 besluta
des om en hüjning av de ogifta kvinnomas loner till 45 pund om aret efter 
fern ars tjanstgoring.169 Trots detta ar det slaende att det vid denna tidpunkt 
var en enorm loneskillnad melian kvinnor och man inom missionsorganisa
tionen. En ogift nyantagen man som var prast tjanade tre ganger sa mycket 
som en ogift kvinna som arbetat i Sydafrika under fern ar. Som redan fram
gatt tjanade Lars Peter Norenius, som var den ende icke-prastvigde mannen 
vid denna tid, dubbelt sa mycket som de ogifta kvinnoma, namligen 80 
pund. 170 Hade missionsstyrelsen anstalit man som larare bade de troligtvis 
erhâliit samma lon som Norenius. Missionens budget bade saledes belastats 
i stürre omfattning an vid anstalining av ogifta kvinnor. 

Norman Etherington papekar i artikeln Gender Issues in South-East 
African Missions 1835-85 att ekonomi var en av orsakema till att missions
organisationer anstalide ogifta kvinnor. Ekonomin belastades i betydligt 
mindre utstrackning om man anstalide ogifta kvinnor an om man anstalida 
prastutbildade man. 171 I Svenska Kyrkans Mission var de ogifta kvinnomas 
loner en lagre utgiftspost an mannens. Huruvida missionsorganisationen 
haft nagon medveten strategi i detta avseende gar dock inte att avgora. 

Ytterligare ekonomisk jamforelse kan ges om man uppmarksammar de 
afrikaner som tjanstgjorde i missionen. En afrikansk man som var evangelist 
erhOli melian 6 och 24 pund och en afrikansk kvinna som var medhjalpare 
vid Oscarsbergs bamhem och skola tjanade 3 pund om aret. 172 Afrikanema 

166 KAU, SKMA, A I:2, Miss. styr. protokoll 1884-1893, protokoll 5.4.1892, § 3, § 4. 
167 KAU, SKMA, A I:2, Miss. styr. protokoll 1884-1893, protokoll24.10.1890, § 8. 
168 KAU, SKMA, A I:2, Miss. styr. protokoll 1884-1893, protokoll 9.5.1890, § 4. KAU, 
SKMA, A1:3, Miss. styr. protokoll 1894-1902, protokoll 12.11.1894, § 12. 
169 KAU, SKMA, A I:2, Miss. styr. protoko111884-1893, protokoll26.9.1893, § 3. 
170 For liknande forhâllanden, se Tucker 1990, s. 266. 
171 Etherington 1995, s. 139 f. 
172 KAU, SKMA, A I:2, Miss. styr. protokoll1884-1893, protokoll26.9.1893, § 3. 
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som arbetade for missionen kunde vara anstallda for vissa timmar per dag 
elier for mer tidsomfattande tjanster. Att lünen var dalig rader det inget 
tvivel om. 

* 
Vid antagningen av de ovan narnnda kvinnorna ordnades resorna till Sydaf-
rika oftast pa ett sâdant satt att en enskild kvinna inte reste ensam. Detta 
realiserades praktiskt genom att de nyantagna kvinnorna fick sallskap av 
nagon tidigare anstalld kvinna som varit i Sverige pa tjanstledighet.l73 
Missionarerna reste fürst med bât till England och sedan vidare till Sydaf
rika. Fran London till Durban tog bâtf<irden cirka en manad.174 Under vistel
sen i London bodde kvinnorna en tid vid Mildmays diakonissanstalt dar de 
fick utbildning infôr missionsarbetet.175 K vinnorna anvande den fortsatta 
restiden till bl.a. sprakstudier varvid den erfarna missionaren undervisade 
nyantagna. K vinnor som var nya som missionarer agnade aven en inledande 
period i Sydafrika at sprâkinlarning. 

Med missionsstationen i centrum 
Under senare delen av perioden 1876-1894 arbetade atta kvinnor inom 
Svenska Kyrkans Mission i Sydafrika, tre gifta och fern ogifta. Kvinnorna 
bodde och arbetade vid missionsstationerna Appelsbosch, Dundee 
Coalfields, Ekutuleni och Oscarsberg. Svenska Kyrkans Mission foretradde 
en stationar missionsmetod vilken sag stationen som ett viktigt redskap i 
arbetet. Vid denna kunde skola och barnhem inrattas och stationen tjana 
som bas for evangelisation i omkringliggande bygder. Kvinnors arbete i 
skolor och barnhem sorterade val under den stationara missionsmetoden och 
detta befâstes alltmer under 1890-talet. 1 verksamheten samarbetade 
kvinnorna i stor utstrackning med afrikanska kvinnor och man som 
tjanstgjorde som larare och evangelister. 

173 Se t.ex. KAU, SKMA, A 1:2, Miss. styr. protokoll 1884-1893, protokoll18.2.1892, § 3. 
"Tillkannagivanden" i SKMT 5/1892, s. 128. 
174 Om batresoma, se t.ex. brev Beda Wennerqvist i SKMT 11/1892, s. 249 ff., Nar Beda 
Wennerqvist, Ester Goës och Hedvig Posse gemensamt reste till Sydafrika i augusti 1892 
gick baten fran Southampton via Madeira och Kapstaden till Durban. Baten hade 210 passa
gerare. Resan paborjades den 6 augusti i Eng1and och baten var i Kapstaden den 25 augusti. 
Efter uppehall dar kom de tre kvinnorna till Durban den 1 september. Fran Durban fanns 
sedan jarnvag till mindre stiider medan sista de1en av resorna till missionsstationerna oftast 
fôretogs med oxvagn eller hast. Under uppehâllet i Kapstaden besokte de tre kvinnorna semi
nariet i Wellington och traffade dar Abbie Ferguson och Andrew Murray. Om resan, se ocksii 
KAU, SKMA, Hedvig Posses sam1ing, B, Hedvig Posse till Anna Posse 8.8.1892, 24.8.1892. 
175 Brev Beda Wennerqvist i SKMT 1111892, s. 249. Om Mildmay, se Koivunen Bylund 
1994b, s. 59 tf. 
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Ekutuleni - flickor sôker sig till missionen 
Ar 1888 inleddes missionsverksamhet pa Ekutuleni. Denna station var bela
gen i Zululand och omgivningen var darfor en annan an vid de stationer som 
fanns inom den brittiska kolonin Natal. Zululand var sedan 1887 uppdelat i 
ett stürre engelskt protektorat och en mindre del som styrdes av boerna. Det 
nya politiska laget i Zululand under slutet av 1880-tal innebar att fier mis
sioner etablerade sig i omradet.176 Under Alfhild och Frans Fristedts forsta 
tid pa Ekutuleni var dock missionarer och missionsstationer inte sa vanligt 
forekommande i detta omrade som i Natal. Detta kunde inne bara a tt missio
narerna fick bedriva sin verksamhet i en mer avvaktande omgivning. 1 ma
kama Fristedts egna vittnesbord tecknades bilder av hur de bemottes med 
skepsis och emellanat negativt av manniskor i sin omgivning. Den afri
kanske hovdingen Sitheku intog en kritisk hallning gentemot de svenska 
missionarerna. 177 

Figur 6. Medlemmar i den fors ta forsamlingen pa Ekutuleni. (Fotografi SKM·s arkiv.) 

Efter nagra ar sokte sig emellertid fier och fier afrikanska fiickor till 
Ekutuleni for att fa undervisning och for att bli kristna. De forsta tva fiickor
na som kom till missionen blev foremal for rattegang hos kolonialmyndig
heten i omradet, den s.k. magistraten, eftersom de kommit mot sina forald
rars vilja. Missionen domdes att betala rattegangskostnaderna och att ater
lamna fiickorna till respektive foraldrar. Efter detta beslut fiydde fiickorna. 

176 Furberg 1962b, s. 264, s. 388. 
177 Kempe 1914, s. 11f. J. E. Norenius 1924, s. 158 ff. 
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Missionarerna hittade dem och beslutade att inte fora dem tillbaka till fàr
aldrarna. Efter en del samtal onskade till sist den ena flickan att fâ komma 
tillbaka till sin mor och far medan den andra flickan stannade bos missio
nen. I gengald fick Fristedts betala flickans fader fern shilling i manaden. En 
tid darefter rapporterade Fristedts att missionen kunde rakna in tio flickor i 
sin skola. 178 De forsta som lat dopa sig pa Ekutuleni var daremot tre man, 
vilka doptes 1892.179 

A ven vid senare tillfàlle kan man lasa om motsattningar mellan missio
narerna och barnhemsflickornas foraldrar. Aterigen gaUde problematiken att 
flickor sokte sig till missionsstationen mot sina foraldrars vilja. Det rappor
terades om ytterligare rattegang vid vilken missionen domts att lamna till
baka barn till foraldrar. 18° Under 1892 skrev Frans Fristedt att det inte var 
mojligt att ta emot fler afrikaner i missionarsbostaden eftersom huset var 
fullt och Alfhild Fristedt var overanstrangd. Fristedts vadjade darfor om 
anstallning av en ogift kvinna for arbete pa Ekutuleni.181 

Som svar pa denna onskan antogs Ingeborg von Düben. Hon kom till 
platsen i oktober 1892 for arbete med barnhem och skola. Under 1893 be
viljade missionsstyrelsen ekonomiska medel for byggandet av ett barnhem 
vid Ekutuleni och tjugo zuluflickor anmalde inledningsvis intresse for att fâ 
vistas dar. 182 Darefter blev den inom missionen vanliga arbetsfordelningen 
gallande, namligen att den ogifta kvinnan som var missionar ansvarade fôr 
barnhem for afrikanska flickor och unga kvinnor medan det gifta missio
narsparet fick ansvar for pojkar och unga man. A ven vid Ekutuleni aterkom 
ordningen med skolgang pa formiddagar och praktiskt arbete med jordbruk 
och somnad pa eftermiddagar.183 I somnaden deltog pojkar och unga man, 
vilket enligt Alfhild Fristedt kunde vacka en del uppmarksamhet bland 
andra missionarer, men Ekutulenimissionarernas uppfattning var att afrika
ner skotte klader och vardesatte dem hogre om aven man var med i 
syarbetet.184 

Efter sin ankomst rapporterade Ingeborg von Düben om problem med 
barnhemmet eftersom flickor till icke-kristna foraldrar hamtades tillbaka till 
sina foraldrahem. Hon fick darfor se antalet flickor konstant minska. Enligt 
Ingeborg von Düben var problemet sallan fragan om skolgang, barnens for
aldrar onskade ofta att deras barn skulle lara sig att lasa, utan snarare fragan 
om kristnandet. Foraldrarna var emot att flickorna blev kristna.185 Fragan 

178 "Âterblick pâ 1892 vid Ekutuleni av missioniir Fristedt" i SKMF7/l893, s. 149 tf. 
179 Berge 2000, s. 238. 
180 Brev Frans Fristedt i SKMr 11/1893, s. 245. 
181 Brev Frans Fristedt i SKMr 4/1892, s. 83 f. 
182 "Tillkiinnagivanden" i SKMF6/1893, s. 139. 
183 Brev Ingeborg von Düben 12.11.1892 i SKMr l/1893, s. 20 tf. 
184 Brev Alfhild Fristedt i SKMr 1/1894, s. 6. 
185 Brev Ingeborg von Düben 18.8.1893 i SKMr 11/1893, s. 258 f. 
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kan vackas om det kristna dopet var stotestenen for flickomas foraldrar. Att 
dopas in i en forsamlingsgemenskap som var byggd pa individuellt medlem
skap var nagot nytt i forhâllande till det mer organiska zulusamhallet. 

Visserligen kunde missionaremas brev mala upp starkare berattelser och 
kontraster i afrikanska flickors och unga kvinnors liv an vad som stamde 
overens med verkligheten, men det forefaller som om zuluflickor sokte sig 
till Ekutuleni. Att flickor och unga kvinnor sokte sig till Oscarsbergs mis
sionsstation har redan namnts och detta forekom aven pa andra hâll inom 
Svenska Kyrkans Missions verksamhet pa landsbygden i Natal och Zulu
land. Anledningama kunde vara att flickoma flydde fran oonskade akten
skap, att de ville lara sig lasa och sy och att de ville bli kristna. 186 

Oscarsberg- expanderande barn hem och skola 
Kvinnors mission pa Oscarsberg har redan introducerats och presenterats. 
Efter 1890, da Elin och Otto Witt lamnade Svenska Kyrkans Mission, var 
arbetsforhallandena lugnare for de ogifta kvinnliga missionarema pa denna 
plats. Ida Jonatansson, Hedvig Posse, Ester Goës och Ingeborg von Düben 
arbetade i olika perioder pa Oscarsberg under de forsta aren pa 1890-talet. 
Deras arbetsomraden var i huvudsak bamhem och skola. 

Skolan pa Oscarsberg expanderade. Ar 1888 redovisades 25 elever, ar 
1890 var antalet 30 och under 1892 hade skaran okats till 59 stycken. Mis
sionen erholl varje ar ett statsanslag frân den engelska kolonialregeringen i 
Natal omfattande 24 pund och skolan inspekterades darfor regelbundet av 
kolonins skolinspektor for vad som kallades native schools. Undervisning 
bedrevs fern dagar i veckan, sex timmar dagligen och amnena var kristen
dom, lasning, skrivning, rakning, geografi, sang och engelska. 187 

Bamhemsverksamheten motiverades med att man ville framja skolun
dervisningens uppfostrande uppgift genom att ha afrikaner boende tillsam
mans med missionarer. Afrikaner kunde darigenom undga det icke-kristna 
familjelivets inflytande och genom ett kristligt livi bamhem i stallet foras in 
i kristendomens livsordning. Denna verksamhet utokades under slutet av 
1880-talet och bôrjan av 1890-talet. Fler byggnader upprattades for anda-

186 Birgitta Larsson har i sin avhandling om kato1sk mission i nordvastra Tanzania under 
ko1onia1tid studerat varfàr flickor och kvinnor sôkte sig till missionsstationema. Hon har 
darvid1ag funnit olika fork1aringar. Kvinnor som var s1avar under samhallets styresman sâg 
missionsstationen som en moj1ig fristad att rymma till 1iksom aven kvinnor som ville undgâ 
fOr dem oônskade aktenskap. Kvinnor sôkte sig aven till missionen fOr att fâ utbi1dning och 
fOr att de i det kristna evange1iet fann nâgot som ta1ade om okad mansk1ig vardighet och 
respekt. Birgitta Larsson 1991, s. 208 ff., s. 214 ff. Se aven Etherington 1995, s. 146 f. 
Etherington 1997, s. 103. Simensen med Borhaug, Hema:s och Sonstabo 1986, s. 243 ff. 
187 "Svenska Kyrkans Missions styre1ses beratte1se till 1893 ârs allmanna kyrkomôte" i 
SKMI' 9/1893, s. 198. For missioners inflytande pâ flickors och kvinnors utbi1dning, se t.ex. 
Gaitskell1988, s. 150-173. Meintjes 1990, s. 125-145. 
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malet och antalet ogifta kvinnor i missionstjanst okade for uppgifter i barn
hem for flickor och unga kvinnor. 188 Under forsta halvaret 1893 bodde 40 
afrikanska flickor och unga kvinnor i barnhemmet pa Oscarsberg.189 Pa 
platsen fanns aven barnhem for pojkar under ledning av en manlig missio
nar, men antalet uppgick endast till sex stycken under tidigt 1890-tal.190 

Figur 7. Sylektion pa Oscarsberg under Hedvig Passes ledning. (Fotografi SKM·s arkiv.) 

Ett av barnhemmets syften var att fostra barnen till arbete som kunde vara 
till nytta i deras hem. Zuluerna skulle erhalla kristendomens valsignelser 
men samtidigt bibehalla sin "folkegendomlighet", dock renad och helgad av 
kristendomen. 191 Barnen vid Oscarsberg skulle darfor fürst och framst 
undervisas i kristendomen och i sadana amnen som kunde vara till nytta for 
dem i deras enkla levnadsforhallanden, exempelvis lasning och skrivning av 
zulu, rakning samt somnad och sl5jd.192 

188 "Svenska Kyrkans Missions styre1ses beditte1se till 1893 ars allmanna kyrkomote" i 
SKMF911893, s. 198 f. 
189 Brev Ida Jonatansson 31.8.1893 i SKMF 11/1893, s. 262. 
190 "Svenska Kyrkans Missions styre1ses beratte1se till 1893 ars allmanna kyrkomote" i 
SKMF9/1893, s. 198 f. 
191 Se vidare hartill Tottie 1892, s. 181 ff., s. 189, s. 218 f. 
192 "Om bamhemmet pa Oscarsberg" i SKMF2/1894, s. 42. Se vidare Furberg 1962b, s. 196. 
Berge 2000, s. 168. 
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Figur 8. Oscarsbergs barnhem och forradshus. Hedvig Passe har skrivit foljande under 
fotot: "Bakom byggnaden synes berget Ishiyane med unga mimosatrad, och en bergafsats 
med sina grottor. Omkring barnhemmet vaxa bluegum-(jeber) trad. Utmed gangen fran 
grinden vaxa granatapplebuskar, i tradgarden synas persikotrad och sma fikon- och 
aprikostrad. Till hoger 1. v. Düben, nagra jlickor som hacka; pa verandan H Passe; till v. 
nagraflickor barande vatten, nagra arbetande." (Fotografi SKM·s arkiv.) 

1 kallmaterialet âterkommer regelbundet upplysningar om att flickor som 
befann sig i Oscarsbergs bamhem doptes. I samband med detta fick de ofta 
ett vasterlandskt namn, ofta hamtat fran bibeln.193 

Fiera afrikaner arbetade i missionens skola och bamhem pâ Oscarsberg. 
Daniel Magwaza var en av dem. Han hade erhâllit utbildning under tre âr 
vid Hermannsburgsmissionens seminarium. Hedvig Posse bekostade Daniel 
Magwazas vistelse dar. 194 De afrikanska kvinnor som arbetade i missions
skola och barnhem ar svâra att identifiera. En klass i skolan ansvarade Anna 
Mbetye for under en period.195 

Afrikaner i barnhemmet bestraffades for bland annat olydnad, fula ord 
och stôld av mat. Straffen var att de tvingades lamna bamhemmet en tid 
elier att de fick kroppslig aga infor ovriga barn och ungdomar som vistades 

193 Se t.ex. brev Erik Walberg 3.12.1891 i SKMT 4/1892, s. 86. 
194 KAU, SKMA, Sydafrika, A Ia:1, Protokoll 1877-1878, 1887- 1889, protokoll 
missionarskonferens Dundee 30.8-6.9.1894, § 7. 
195 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 13-14.2.1891. 
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pa platsen. 196 De kvinnliga missionarema hyste sarskild oro ôver bamhems
flickors s.k. osedlighet.197 

Heather Hughes hari sin forskning om missionsstationen !nanda i Natal 
rubricerat perioden 1885-1910 med bl.a. "runaway daughters". Med detta 
asyftar hon flickor och unga kvinnor som sôkte sig till missionen for att 
slippa akteriskap de inte ville inga. Manga av dessa var relativt unga och de 
berattade om bitter kamp mot sina foraldrar. Hughes skriver: 

Clearly, by the mid-1880s, missionary teaching had spread far enough to enable at 
least a questioning of existing marriage arrangements; the very existence of the 
Seminary [!nanda] ena bled girls to exercise a grea ter degree of choice over their lives, 
presenting them with an avenue of escape from oppressive social expectations and 
sexual relations. 198 

1 forhâllande till Hughes studier om !nanda ar det vart att notera skillnaden i 
missionens hâllning gentemot foraldrar som kom for att hamta tillbaka sina 
dôttrar. Hughes har funnit att missionarema inte "gav upp" flickor som ôns
kade stanna hos missionen, forutom nar missionarema var tvingade av den 
lokala magistraten.199 Inom Svenska Kyrkans Mission var daremot policyn 
oftast att inte tillata flickor och unga kvinnor att stanna mot füraldrars vilja. 
Detta hindrade emellertid inte att enskilda missionarer helst sag att afri
kanska flickor fick stanna i missionens bamhem, om de sa ônskade. Vid 
Oscarsberg forekom konflikter mellan fôraldrar som ville hamta hem sina 
flickor och flickor och missionarer som var emot detta. Sa vagrade exem
pelvis Ida Jonatansson vid ett tilWille att lata en fader hamta tillbaka sin 
dotter. Detta vackte stor irritation hos den afrikanske mannen, som menade 
att Ida Jonatansson som kvinna inte borde lagga sig i det hela.2oo 

Att afrikanska flickor och unga kvinnor sôkte sig till Oscarsbergs mis
sionsstation ledde till diskussioner och meningsskiljaktigheter mellan mis
sionarer inom Svenska Kyrkans Mission. Frâgan var om missionen skulle 
tillata flickor och unga kvinnor att vistas i barnhemmet aven om de tillhôrde 
andra konfessioner an den lutherska. Vid en missionarskonferens 1893 intog 
Ida Jonatansson och Hedvig Posse en ekumeniskt ôppen hâllning mot 
Fredrik Ljungquist, Lars Peter Norenius och Erik Walberg. Ljungquist hav
dade att det var "alldeles galet" att tillata flickor som var dôpta inom andra 
konfessioner att vistas i bamhemmet pa Oscarsberg. Hedvig Posses brev 
vittnar om att en "strid" agt rum i anslutning till konferensen. Hon skrev: 

Det ar icke blott svârt att saga nej fôr de enskildas skuld som troligtvis ej eljest ha 
tillflille att lara lasa utan j ag tycker ocksâ i teori illa om att satta upp en mur och sâ pâ 

196 Brev Hedvig Passe 17.6.1893 i SKMI' 8/1893, s. 186 f. 
197 Se t.ex. brev Hedvig Passe 10.3.1894 i SKMF 5/1894, s. 134 f. 
198 Hughes 1990, s. 209. Om samma problematik, se aven Etherington 1978, s. 95-99. 
199 Hughes 1990, s. 211. 
200 Brev Ida Jonatansson 29.12.1891 i SKMI'6/1892, s. 134 f. 
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sart och vis bôrja krig afven vi. Jag ser emellertid art det ar ogorligt da man ar i 
svenska kyrkans mission ... 201 

Hedvig Posse ville alltsa fortsatta att ta emot zuluer fran olika konfessioner 
av omsorg om den enskilde som kom till missionen och eftersom hon mot
satte sig strid emellan konfessioner. Hennes formulering vittnar ocksa om 
att hon som missionar i Svenska Kyrkans Mission visste att hon maste vara 
lojal mot denna mission. En mission som enligt Hedvig Posse rent av for
vantades satta upp en mur mot andra. 

Ett beslut togs vid konferensen vilket innebar att Ida Jonatansson an
malde sig villig att betala fdr vistelsen for de flickor som var "dôpta fel". 
Hedvig Posse tankte dessutom, inte sa lite illmarigt, skicka de zuluer som 
kom till Oscarsberg men som tillhôrde "fel" konfession vidare till den man
lige missionaren Erik Walberg, sa att denne skulle fà fatta alla beslut om att 
inte ta emot manniskor.2o2 For de kvinnliga missionarema var det viktigare 
att alla fick stanna pa Oscarsberg an att efterfraga i vilken konfession de 
blivit dôpta. Men denna problematik var inte avgjord en gang for alla. 

Appelsbosch- barnhem, skola och sômnad for Jesus skull 
Barnhem och skola vid Appelsbosch missionsstation etablerades av Aurora 
och Fredrik Ljungquist. Den sistnamnde papekade redan vid inledningen av 
1890 att bamhemsverksamheten var ett omfattande och oavlônat arbete som 
skôttes av hustrun. Aurora Ljungquist delade en tid detta arbete med en 
kvinnlig slakting till familjen och aven den sistnamnda kvinnans insats var 
oavlônad. 203 Ett münster som ofta motte inom protestantisk mission vid 
denna tid aterfanns saledes ocksa pa Appelsbosch. K vinnors missionsarbete 
initierades till stor del av missionarsfruar och ôvertogs efter en tid av ogifta 
kvinnor. 1 detta fall blev det Beda Wennerqvist. 

Beda Wennerqvist arbetade efter sin ankomst till Appelsbosch 1892 med 
framforallt skola, bamhem och syskola for afrikaner. Under 1893 undervi
sades 51 afrikaner i stationens skola och 28 stycken vistades i missionens 
tva barnhem, ett for pojkar och unga man som fortfarande drevs av Aurora 
och Fredrik Ljungquist samt ett for flickor och unga kvinnor som Beda 
Wennerqvist ansvarade for.204 Hon undervisade fyra till fern timmar per dag 

201 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 5.8.1893. 
202 Ibid. 
203 Brev Fredrik Ljungquist i SKMT 5/1889, s. 109. Brev Fredrik Ljungquist i SKMT3/1890, 
s. 56. "Svenska Kyrkans Missions berattelse till 1893 ars allmanna kyrkomote" i SKMT 
9/1893, s. 203. 
204 "Âterblick pa missionsarbetet vid Appelsbosch och !faye 1893" av Fredrik Ljungquist 
13.3.1894 iSKMTS/1894, s. 146. Uppgifternaomantaletafrikaneri stationens barnhem har inte 
gatt att separera vad galler andelen flickor och unga kvinnor respektive pojkar och unga man. 
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i skolan och hade somnad i ytterligare tva timmar tre dagar i veckan.20s 1 
forberedelsearbetet lade hon ned mycket tid pa kristendomslektioner som 
hon sjalv ansvarade for och som den manlige missionaren pa platsen vid 
tillfàlle kom fôr att lyssna ti11.206 Tva unga afrikanska man arbetade under 
denna tid i Appelsbosch skola. Ett sarskilt samarbete utvecklades ocksa med 
Balungile, en flicka som ovade zuluspraket med Beda Wennerqvist och som 
korrigerade det innan Beda Wennerqvist exempelvis ledde kristendomslek
tionerna.207 Balungile bodde tillsammans med den svenska missionaren i 
"Bethe!", som Beda Wennerqvist kallade sin bostad vilken var belagen om
kring 25 meter fran skolan. Balungile hjalpte till med hushallssysslor och 
gav svenskan mojlighet till ytterligare spraktraning. Aven andra zuluflickor 
som vistades vid missionens barnhem bodde periodvis i Bethe!. 208 

Appelsbosch skola utgjordes av ett enkelt hus med jordgolv, plartak och 
bankar bestaende av losa briidor ovanpa jordhogar. Vaderforhâllandena 
gjorde sig ofta paminda i lokalen. Vid regn trangde vatten in genom bâde 
tak och vaggar och vid sol blev hettan pataglig till fôljd av att huset hade 
plattak och saknade innertak. 209 V id en missionarskonferens 1894 konstate
rades att skolhuset var sa ohalsosamt att Beda Wennerqvist Ïatt halso
problem. Man beslutade darfor att bygga ny skola pa platsen.210 

Beda Wennerqvist ledde aven syskola vid missionsstationen. Flickor och 
unga kvinnor kom for att lara sig sy och laga klader. Under somnaden ag
nade Beda Wennerqvist tid at art beratta utifran bibeln och pa andra satt 
samtala med flickorna och de unga kvinnorna om den kristna tron och om 
livet i stort.211 Att iklada sig vasterlandska klader var for en missionar som 
Beda Wennerqvist ett viktigt tecken pa att en afrikan ville bli kristen. Inte 
sallan moter man i materialet en narmast synonym betydelse mellan att vara 
kladd och att vara kristen. Nar en enskild kvinna fôr forsta gangen klatt sig 
pa vasterlandskt sart, vilket oftast innebar klanning och forkliide, uttryckte 

205 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbôcker. 20.10.1893. 
Brev Beda Wennerqvist 26.2.1894 i SKMT 4/1894, s. 101 tf. 
206 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbôcker. 3.10.1893, 
6.10.1893, 10.10.1893, 20.10.1893. 
207 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbôcker. 14.10.1893, 
29.10.1893. RAH, Stenbiick-Kivekiis suvun arkisto. A 7. Beda Wennerqvist till Ottilia 
Stenbiick, 23.11.1893. 
208 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbôcker. 14.11.1893, 
17.12.1893, 4.2.1894, 10.2.1894, 20.3.1894. Brev Beda Wennerqvist 25.2.1893 i SKMT 
5/1893, s. 107. 
209 Brev Beda Wennerqvist 26.2.1894 i SKMT 4/1894, s. 101 ff. 
210 KAU, SKMA, Sydafrika, A Ia:l, Protokoll 1877-1878, 1887-1889, protokoll missio
narskonferens Dundee 30.8-6.9.1894, § 12. 
211 Brev Beda Wennerqvist 26.2.1894 i SKMT 4/1894, s. 102 f 
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Beda Wennerqvist samtidigt i sin dagbok en langtan efter att kvinnan 
"skulle bli ikladd Jesu Kristi rattfardighet".212 

For Beda Wennerqvist var arbete i skola och barnhem underordnat det 
stora mâlet, niimligen att fora afrikaner till Jesus. Hon noterade exempelvis 
om en person var dopt eller inte, om manniskor sokte Jesus och sa ofta till
ralle gavs talade hon om Jesus.213 Kvinnors missionsarbete vid Appels
bosch, liksom vid Oscarsberg och Ekutuleni, inneholl som framgatt verk
samhet i skolor och bamhem. V erksamheten syftade till att fostra framtida 
generationer av kristna afrikaner och for flickomas del framtida kristna 
fruar och modrar. De klassiska parhastama i missionsarbete vid denna tid, 
namligen att kristna och civilisera, aterfanns aven inom Svenska Kyrkans 
Mission. 1 missionsforskningen har man med ratta studerat och problemati
serat detta. Man kan dock inte bortse fran att missionarer hade ett fOr dem 
viktigt mâl med arbetet, att enskilda skulle fà lara kanna Jesus. Detta pape
kar Heleen Murre-van den Berg i en artikel om den nordamerikanska mis
sionaren Fidelia Fiskes verksamhet i Iran pa 1800-talet.214 Hennes slutsatser 
kan fordjupa bilden av kvinnors insatser inom Svenska Kyrkans Mission 
och bland dem Beda Wennerqvists. 

Utifran studien av Fidelia Fiske menar Heleen Murre-van den Berg att 
allt missionsarbete for denna kvinna var underordnat malet att omvanda in
divider till Jesus. Hon papekar vidare att forskningen inte tillrackligt upp
marksammat betydelsen av personliga moten och kontakter mellan missio
narer och enskilda i det lokala samhallet for omvandelse. Dessa personliga 
samtal var ett vasentligt inslag i kvinnors evangelisationsarbete. Skolor, 
barnhem och syskolor hade stor betydelse som motesplatser dar enskilda 
kunde paverkas till omvandelse. Kvinnor inom American Board, till vilket 
Fiske hOrde, fick inte predika eftersom de inte ansags som egentliga missio
narer. De egentliga missionarema var man som predikade, och American 
Board ansag foljdenligt att predikoverksamhet var den framsta missions
metoden. Darfor, menar Heleen Murre-van den Berg, har forskningen tende
rat att forbise det omvandelsearbete som ogifta och gifta kvinnor samt man 
som var lekman utfort inom denna mission. Mission med syfte att omvanda 
manniskor till Jesus var lika vanligt bland dessa missionarer som bland 
mannen som predikade. Murre-van den Berg konstaterar i linje med detta: 

Considering the fact that women missionaries at this point of time were not allowed 
to preach, individual furthering of conversion was the only way a woman like Fiske 
could participate in the conversion movement. And so she did ... 215 

212 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbiicker. 4.11.1893. 
213 Se t.ex. ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbiicker. 
4.11.1893, 10.12.1893, 4.2.1894, 20.3.1894, 21.3.1894. 
214 Murre-van den Berg 2001, s. 33. 
215 Murre-van den Berg 2001, s. 47. 
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Forhâllandena kanns igen fran Svenska Kyrkans Mission. Âven om omvan
delsemotivet inte var sa starkt inom Svenska Kyrkans Mission var malet att 
gora Jesus kand for manniskor centrait. 

Med Dana L. Roberts ord bor papekas att kvinnomas mission inneholl 
inslag av bade evangelisation och vasterlandsk civilisering. Robert skriver 
om kvinnliga missionarer som var influerade av Mount Holyoke: "The 
Mount Holyoke missiology blurred the line between 'civilizing' and 
'evangelizing' activities."21 6 Darmed ser Robert tydligt att kvinnors mis
sionsverksamhet i praktiken forenade de tva, samtidigt som hon genom ord
valet med missiologi papekar att detta var en missionsmetod som var reflek
terad och medveten. Inom Svenska Kyrkans Mission kom i sjalva verket 
kvinnomas insatser att befasta den stationara missionsmetoden. 

Kvinnornas stationâra missionsmetod 
Med rnissionsstationen som bas etablerade bade gifta och ogifta kvinnor 
inom Svenska Kyrkans Mission arbete med framforallt skolor och bamhem. 
Skolomas stallning inom missionen var omdiskuterad under det forsta ske
det av Sydafrikamissionens historia.21 7 Under 1890-ta1et hade deras stall
ning vuxit sig starkare och missionsstyrelsen skrev till 1893 ars kyrkomote 
att skolverksamheten stod jamsides med predikoverksamheten inom missio
nen. Styrelsen framholl att skolan vilade pa kristendomens grund och att 
man genom den kunde sprida evangelium.2I8 Att afrikaner kunde lasa bibeln 
pa sitt modersmal ansags viktigt. 1 missionsskoloma arbetade kvinnliga mis
sionarer tillsammans med manliga missionarer och afrikaner. En betydande 
andel av de afrikaner som undervisades i missionsskoloma var flickor och 
unga kvinnor som sokt sig till missionens barnhem, vilka drevs av kvinnliga 
mtsswnarer. 

Flickor och unga kvinnor kom som natnnts till missionsstationema av 
olika anledningar. Skalen kunde vara att erhâlla utbildning, att fà lara sig 
sotnnad och fà vasterlandska klader, en flykt undan oonskade aktenskap 
och/eller en nyfikenhet pa denna i sin omgivning markliga plats, namligen 
missionsstationen och dess vita ogifta kvinnor. En anledning kunde ocksa 
vara in tresse for det kristna budskapet. Â ven om skalen kunde variera var 
det otvivelaktigt sa att afrikaner sokte sig till missionsstationema, i detta fall 
framforallt flickor och unga kvinnor. Med missionsstationemas narvaro 
fanns en ny arena i samhallet som nar den val var etablerad i olika grad var 

216 Robert 1997, s. 114. Citeras aven i Murre-van den Berg 2001, s. 47. 
217 Se t.ex .. "Ett ord till forswar for missionsskolorna" i SKMI 7/1885, s. 168 tf. Publicering 
av texter som rôr missionsskolorna forekommer ocksâ i SKMI 8/1885, s. 202 ff. samt SKMT 
11/ 1889, s. 233 tf. 
21 8 "Svenska Kyrkans Missions styrelses berattelse till 1893 ârs allmanna kyrkomôte" i 
SKMI9/1893, s. 193-201. 
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efterfrâgad. Det var sâledes inte bara kvinnor inom Svenska Kyrkans Mis
sion som bidrog till att den stationara missionsmetoden befastes. Det var i 
stor utstrackning ocksâ ett samspel mellan den svenska missionen och zu
luer som sokte sig till missionen. Flickor och unga kvinnor som kom elier 
flydde till stationema kan genom sitt agerande ha bidragit till att stationar 
missionsmetod framstod som bade andamâlsenlig och viktig. Som Norman 
Etherington pâpekat kunde missionsstationer till och med legitimeras genom 
att missionarer poangterade, ibland pâ ett overdrivet satt, hur flickor och 
kvinnor behôvde dem for att undkomma fôrtryckande strukturer.219 

Inte minst Tore Furberg har i sin studie om Svenska Kyrkans Mission 
behandlat dess utveckling av stationar missionsmetod. Han betonar darvid
lag teoretiska sporsmâl och teologiska motiveringar och hur dessa formule
rades av ledande man som H. W. Tottie.220 Jag menar att bilden kan 
kompletteras. Narvaron av alltfler gifta och ogifta kvinnor i Sydafrikamis
sionen hade betydelse for befastandet av en stationar mission med missions
stationen i centrum. Det var pâ dessa platser kvinnor enligt missionsorgani
sationens uppfattning skulle ha sina huvudsakliga uppgifter. K vinnomas 
verksamhet i skolor och barnhem expanderade och efterfrâgades. Kvinnors 
insatser var ocksâ uttryck for en medveten linje av att forena socialt och 
utbildningsinriktat arbete praglat av vasterlandsk civilisation med evangeli
sation for omvandelse. Den stationara missionsmetoden utvecklades 
dessutom inte bara genom missionarers agerande. Viktiga aktorer var zuluer 
som sokte sig till missionsstationema och en betydande andel av dessa var 
flickor och unga kvinnor. Deras skal kunde dock vara andra an teologiska 
motiveringar formulerade i Uppsala. 

Missionsstationens centrala betydelse for kvinnomas arbete hindrade 
inte att de ocksâ bedrev evangeliserande verksamhet i afrikanska byar, 
tvartom. Heleen Murre-van den Berg uttryckte ovan fôrhâllanden som âter
fanns aven inom Svenska Kyrkans Mission, namligen att kvinnliga missio
narer inte hade mojlighet att predika. Att inta predikstolen under gudstjanst 
i nâgon av missionens kyrkor var uteslutet. Men bilden av kvinnomas mis
sionsinsatser i Svenska Kyrkans Mission bOr andâ modifieras. 

Att gâ bland folket 
Ida Jonatansson gick med sin vandringsstav i hand kontinuerligt pâ besok i 
afrikanska byar fOr att tala med manniskor, beratta om Jesus, lasa ur bibeln, 
be och sjunga. Vid ett tillfalle bevistade hon ett forlovningskalas i en by. 
Hon besokte kalaset eftersom hon kande ansvar for tre barnhemsflickor som 

219 Etherington 1978, s. 97 ff. 
220 Furberg 1962b, s. 196, s. 266 f. 
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narvarade och eftersom hon var nyfiken pa vilka ovriga skolelever och 
kristna som deltog. Manga i byn kande igen Ida Jonatansson och halsade pa 
henne. Hon var kritisk till situationen eftersom det dansades och dracks ol. 
Byinvanama bad henne emellertid att predika. Hon skriver: 

Jag iir ingen predikant i detta ords vanliga bemiirkelse, och jag tror mig ej heller vara 
kallad att vara det; men dessa, som bâdo mig predika, hade viil siillan, om ens nagon
sin hort nagot om Gud; derfor, ehuru jag onskat, att der funnits nagon, som kunnat 
battre iin jag framstiilla for dem Jesu kiirlek, tog jag dock med mina flickor plats pa en 
liten upphojning och borjade sjunga den till zulu ofversatta Sv. Ps. 86. Jag tror, att ej 
mindre iin 200 personer samlade sig omkring oss, och sedan vi sjungit iinnu en psalm 
och bedit kort, liiste jag ett stycke ur nya testamentet samt talade om, huru vi iinnu en 
gang skola miitas, niir Herren har satt sig pa den stora, hvita tronen, och att ingen af 
oss var af sig sjiilf passande och fardig att framtriida infor Honom, men att Han siindt 
sin Son, som kommit ned fran himmelen och tagit pa sig vart straff, hvaiJ!a jag upp
manade dem att gifva sig ât Herren for att undfà forlatelse och rening o.s.v.221 

Slutligen sjongs ytterligare en psalm och Ida Jonatansson avslutade med att 
be Herren valsigna de ord de hôrt. 222 

A ven Hedvig Posse var aktiv som missionar i byar omkring Oscars berg. 
Hon namner 1891 att hon avsatt lordagar for bybesok och hon sag Guds 
ledning i att fullgora detta vid sidan av skolarbetet.223 I byama samtalade 
hon ofta med zulukvinnor. Vid ett tillfalle undrade de ahôrande kvinnoma 
varfor Hedvig Posse gick ensam pa sina lordagsvandringar, nagot de sjalva 
inte skulle gora. Hon fragade kvinnoma om det fanns faror for henne eller 
om nagon ville doda henne eftersom de inte tyckte hon skulle ga ensam. 
Eftersom sainte var fallet fortsatte hon sina bybesok.224 

Hedvig Posses besok bland afrikaner kunde vara en kalla till forvaning 
och skratt. Nar hon under en ridtur tog en paus for att samtala med en grupp 
kvinnor och man hade de sistnamnda svart att bestamma hennes konstillhô
righet. Det var formodligen hennes fardsatt via hast och hennes samtal med 
dem som vackte forvirring. Under samtalets inledning tilltalades hon pa 
olika satt innan folket bestamde sig for inkosazana, vilket asyftade en 
kvinna med viss status i samhallet och var ett vanligt tilltal till kvinnliga 
missionarer (gifta och ogifta). Nar sa ytterligare en man kom for att lyssna 
till och tala med Hedvig Posse blev han mycket forvanad, nar han hOrde att 
de andra kallade henne for inkosazana. Han trodde att det var en indoda, en 
man, som kommit. De skrattade alla hjartligt tillsammans. Eftersom Hedvig 
Posse tagit av sig sin hatt undrade hon om mannen sett man med langt hâr. 
Den ridklanning hon bar hade mannen uppfattat som en ridkappa. Nar for
virringen avtagit berattade missionaren om hur uNkulunkulu sant sin son, 

221 Brev Ida Jonatansson 31.8.1893 i SKMI' 11/1893, s. 264. 
222 Ibid. 

223 Brev Hedvig Posse 28.2.1891 i SKMI' 5/1891, s. 104. KAU, SKMA, Hedvig Posses 
samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 21.3.1891. 
224 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 13-14.2.1891. 
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dvs. att Gud sant Jesus. Hon framholl att hon aldrig haft sâ uppmarksamma 
lyssnare som vid detta tillflille.225 

Nar fiera kvinnor var i tjanst pâ Oscarsberg fordelades arbetet sa, att en 
av dem kunde agna en hel vecka ât att besoka zulubyar. Vid det refererade 
tillflillet var det Hedvig Posse som fick en "fri" vecka till "att gâ bland fol
ket''. Att gâ bland folket var det uttryck kvinnoma ofta anvande om sina by
besak. 226 Som brukligt var anvande kvinnoma sondagar till besok i byar. 
Dessa dagar ledde Ida Jonatansson aven sondagsskola i en by.227 

Vid stora kristna hogtider som pâsk agnade sig Ester Goës, Ida Jonatans
son och Hedvig Posse ât mer storskalig bymission. Tillsammans med fiickor 
och unga kvinnor som vistades i Oscarsbergs bamhem delade de upp sig i 
grupper och besokte 1893 narmare tjugo byar for att tala om pâskens bud
skap. Besoken togs inte alltid val emot och i Ester Goës brev framkommer 
att hon blivit hânad och negativt bemott under sitt missionerande.228 

Pâ Appelsbosch var Beda Wennerqvist aktiv som bymissionar redan un
der sina forsta âr. À ven hon anvande framst sondagar till besok i byar for att 
tala med folket.229 En annan form av missionerande verksamhet var nar 
kvinnoma, i det har fallet Beda Wennerqvist under jullovet 1894, bodde i en 
afrikansk by. Hon gjorde detta for att lara sig sprâket battre, lara kanna afri
kanemas levnadsvanor battre och for att ha mojlighet att samtala med man
niskor om det kristna budskapet. Nar hon bodde i Oswatini, hemby fôr en av 
fiickoma i Appelsbosch bamhem, var byboma bekymrade for att hon som 
vit kvinna ât samma mat som de, for att de inte hade nâgot bord att stalla 
maten pâ och for att hon fick sova pâ golvet. Folket gjorde darfor en sar
skild grasmadrass till missionaren. Beda W ennerqvist ledde morgonbon 
varje dag och hon stannade i byn under fiera dagar.230 

De kvinnliga missionarema arbetade i stor utstrackning med uppgifter i 
skola och bamhem vid missionsstationema. Detjag tecknat ovan visar att de 
ocksâ besokte byar for att tala med manniskor om det kristna evangeliet. Det 
framgâr ocksâ att kvinnoma verkat som predikanter for storre folksam
lingar. Sjalva sâg sig kvinnoma troligtvis inte som predikanter, nâgot som 
Ida Jonatanssons brev visade, eftersom de forefaller ha integrerat den syn 
som var râdande inom bl.a. Svenska Kyrkans Mission. Denna innebar att 
kvinnans uppgift var annorlunda an mannens, hon var inte missionar i for
mell mening, eftersom det var forbehâllet man och hon fick inte fôrkunna 
offentligt. Men i praktiken var kvinnoma uppsokande bymissionarer som 

225 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 14.1.1891. 
226 KAU, SKMA, Hedvig Posses sam1ing, B, Hedvig Posse till Anna Posse 17.12.1892. 
227 Brev Ester Goës 9.12.1892 i SKMT2/1893, s. 43. 
228 Brev Ester Goës 8.4.1893 i SKMT7/1893, s. 151 ff. 
229 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbocker. 27.10.1893, 
29.10.1893, 6.11.1893, 14.11.1893, 25.2.1894. 
230 Brev Beda Wennerqvist 26.7.1894 i SKMT9/1894, s. 230 ff. 
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forkunnade fOr stora samlingar av bâde kvinnor och man. Â ven om de inte 
stod i nagon predikstol och predikade kunde de som Ida Jonatansson ta plats 
pa en upphôjning infor ett par hundra ahôrare. Att kvinnoma samtalade med 
manniskor om allehanda ting ar klart, det kunde rora livet i stort, vardagliga 
bekymmer och det kristna evangeliet. K vinnomas bybesok kombinerade 
olika former av forkunnelse och samtal med manniskor. 

Flera av de brev som citerats och refererats ovan ar publicerade i Svens
ka Kyrkans Missions egen tidskrift. Foljaktligen var det med missionsorga
nisationens goda minne som kvinnoma genomforde sitt missionerande utan
fôr skolor och barnhem. I textema undvek kvinnoma ordbruk som kunde 
vacka uppmarksamhet och papekade, som Ida Jonatansson, att de inte var 
predikanter. Missionarema i Sydafrika, kvinnor och man, var med storsta 
sannolikhet eniga om missionens uppdrag och man anvande sig av alla i sin 
lilla arbetskar for den storre uppgiften, namligen att fôrmedla evangelium. 

Sammanfattning 
I detta kapitel har jag behandlat kvinnliga missionarer i Natal och Zululand 
inom Svenska Kyrkans Mission mellan aren 1876 och 1894. I denna mission 
stravade man efter att verka som en kyrkomission och darav foljde att mani 
praktiken ansag att man som var prastvigda var de egentliga missionarema. 
De forsta kvinnoma i Svenska Kyrkans Mission var missionarsfruar. Dessa 
betraktades inte som missionarer. Kvinnor som Elin Witt och Aurora 
Ljungquist initierade trots detta arbete med bl.a. bamhem for afrikaner. Un
der 1870-talet och det inledande 1880-talet kunde aktenskap med en manlig 
missionar vara en vag for kvinnor att fà verka som missionarer eftersom 
Svenska Kyrkans Mission i detta skede annu inte anstallde ogifta kvinnor. 

I Natal och Zululand kannetecknades perioden av att engelsmannen pa 
ett for den afrikanska befolkningen forodande satt blandade sig i Zululands 
angelagenheter och 1887 annekterades en stor del av regionen av denna 
koloniala overhet. Natal var redan sedan tidigare engelsk koloni. Natal var 
vidare ett missionarstatt omrade, vilket gjorde att kvinnliga missionarer i 
Svenska Kyrkans Mission kunde knyta an till missionsinsatser som redan 
var etablerade av kvinnor i olika missionssammanhang. Detta blev sarskilt 
tydligt nar Hedvig Posse anlande som kyrkomissionens andra ogifta kvinna. 
Hennes kollega Ida Jonatansson var den forsta ogifta kvinnan i Svenska 
Kyrkans Missions historia, och som smaskollararinna var hon typisk for de 
yrkesgrupper som senare skulle komma att dominera kvinnomas missio
narskar. Ida Jonatansson och Hedvig Posse hamnade som de forsta ogifta 
kvinnoma med uppgifter i skolor och bamhem tidigt i konflikt med missio
naren Otto Witt. Konflikten berorde olika nivaer av manligt dominerade 
strukturer inom missionen, namligen missionsstyrelsen i Sverige och mis-
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sionsstationen med en manlig forestândare, nâgot Hedvig Posse utnyttjade 
mot Otto Witt. 

Under perioden 1876-1894 verkade tio kvinnor inom Sydafrikamissio
nen. Fern av dessa var gifta kvinnor och fern var ogifta. Kvinnoma var olika 
i frâga om utbildning, âlder och bakgrund. Under denna fôrsta fas av mis
sion i Natal och Zululand var gruppen kvinnliga missionarer mycket hetero
gen. Beda Wennerqvist var den forsta folkskollararinnan, och anstallningen 
av henne foregicks av en diskussion om man skulle ha en kvinna elier en 
man som larare vid Appelsbosch missionsstation. Vid antagningen av ogifta 
kvinnor framgick tydligt att de var en ekonomiskt underprivilegierad grupp 
bland Svenska Kyrkans Missions missionarer. En ogift kvinna i missions
tjanst bodde och levde tillsammans med afrikanska flickor och unga kvinnor 
och hon var i tjanst dygnets alla timmar. For missionsorganisationen kos
tade sâledes ogifta kvinnor betydligt mindre och de stod standigt till missio
nens tjanst utan forpliktande familjeband. Kvinnliga missionarer, bâde 
ogifta och gifta, saknade rostratt i missionarskonferensen och de betraktades 
in te som missionarer av samma slag som prastvigda man. 

Kvinnliga missionarer arbetade med uppgifter i bamhem och skolor. De
ras verksamhet hade missionsstationen som bas och jag hari kapitlet fram
hâllet de kvinnliga missionaremas betydelse for Svenska Kyrkans Missions 
stationara missionsmetod. Arbetet i barnhem och skolor mâste relateras till 
den rika forskning som finns om mission, utbildning, civilisatoriska projekt 
och forhâllande till omgivande samhalle. De svenska missionarema verkade 
i ett samhalle under omvalvande, yttre forandring och for afrikanska flickor 
och unga kvinnor kunde missionsstationen under dessa fôrhâllanden vara en 
ny arena att av olika skal soka sig till. Afrikanska aktorer var viktiga for 
utformningen av de svenska kvinnomas missionsarbete och den stationara 
missionsmetoden. 

De ogifta kvinnomas arbete i missionen hade en inriktning mot det som 
ofta betraktas som klassiska kvinnliga egenskaper: moderlighet, omsorg och 
fostrande av barn och kvinnor. Ogifta och bamlosa kvinnor kunde vara so
ciala modrar ât mânga, i skolor och barnhem. Den ogifta kvinnan gavs moj
lighet att vara yrkesverksam utan att gora avkall pâ sin kvinnlighet. Kvin
noma som framtratt i kapitlet sorterade ocksâ val in under en luthersk 
kyrkas kvinnosyn dar kvinnan framst skulle vara maka, moder och husmo
der. Uppgiftema i Sydafrikamissionen kan ses som en utvidgning av maka-, 
moder- och husmodersidealet till omrâden som bamhem och skola. Darmed 
behovde kvinnoma inte pâ allvar utmana râdande konsordning. 

K vinnoma som beskrivits i kapitlet argumenterade inte mot den kvinno
roll som var dominerande inom bâde Svenska kyrkan och samhallet i stort, 
sâval i Sydafrika som i Sverige. De gick in i missionen under benamningen 
kvinnliga missionsarbetare och tog inte strid for nâgon andring av titeln till 
missionar. De var inte helier ideologiskt medvetna foresprâkare for kvin
nans emancipation. Konflikten pâ Oscarsbergs missionsstation visade dock 
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att âtminstone Ida Jonatansson och Hedvig Posse i praktiken reagerade 
starkt mot manlig overordning och mot manligt tolkningsforetrade i frâgor 
om missionsarbetets utformning och innehâll. De ogifta kvinnoma stravade 
efter att fâ genomfora ett sjalvstandigt arbete darderas professionalitet fick 
komma till uttryck. 1 Svenska Kyrkans Mission blev man med tiden an mer 
medveten om vardet av kvinnomas arbete och i missionen tog man stallning 
fOr verksamhet med skolor och bamhem. 

Bilden av de ogifta kvinnomas arbete i Sydafrikamissionen har har kom
pletterats och modifierats. K vinnoma agnade sig ât en stor uppsokande 
verksamhet. De besokte byar for att med offentligt tal forkunna evangelium 
och for att samtala med manniskor. Varken kvinnoma sjalva, i alla fall inte i 
offentliga brev, eller organisationen sâg deras tal infor folksamlingar som 
predikoarbete eftersom det rimmade illa med den hâllning man hade i mis
sionen. Att kvinnoma med brinnande kallelser att formedla Jesus forkun
nade Guds ord menar jag ar tydligt i kallmaterialet. Kvinnoma i Svenska 
Kyrkans Mission kan pâ flera satt sagas ha varit motsagelsefulla pionjarer. 
De gick in i strukturer dominerade av man men skaffade sig utryrnme inom 
desamma. 
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KAPITEL2 

Emelie Hâggberg och tvâ andra kvinnor 
i Helgelsefôrbundets tjânst 1889-1894 

lnledning 
Kvinnomas historia inom Svenska Kyrkans Missions forsta tid i Sydafrika 
hOrde samman med missionsorganisationens mal att vara en luthersk kyrko
mission. Darav füljde att ambetsbararen var i centrum. Helgelsefürbundet 
daremot var en del i svensk folkvackelse med kritik mot statskyrkans ambete 
och utformning. Inom Helgelsefôrbundet var Nelly Hall en av fürgrundsge
staltema och kvinnors predikande och kvinnor som evangelister forekom 
redan under rorelsens fôrsta ar. 1 Helgelsefôrbundet anger i sin egen historie
skrivning att man var "den forsta rorelse i vart land, som officiellt utsande 
kvinnliga evangelister".2 Man var dock inte fürst med att introducera kvin
nors offentliga forkunnelse under det senare 1800-talets folkvackelser. 
Fralsningsarmén var i detta avseende en av foregangama.3 

Individens omvandelse till Jesus stod i fokus och fragor om helgelse, 
helbragdagorelse och eskatologi utmarkte den tidiga fôrkunnelsen inom 
Helgelsefôrbundet. Guds rike fàngade intresset. Forvantningama pa Jesus 
snara aterkomst kunde motivera kvinnors storre delaktighet som evangelister 
bade i hemlander och i "fjarran" lander. Detta ar kant fran exempelvis Fred
rik Franssons forkunnelse. Som en av inspiratürema bakom Helgelsefôrbun
det argumenterade varldsevangelisten Fransson fôr kvinnans delaktighet i 
det "andliga raddningsarbetet". 1 sin kanda Profeterande dottrar- nagra ord 
om kvinnans stiillning i evangelisationsarbetet skrev han füljande: 

Det ar forunderligt, huru man kan komma pâ en sâdan falsk idé, som att icke alla 
Guds barn skola bruka alla sina krafter pâ alla satt for att radda den forlorade varlden. 
Dar ligga t.ex. mânga manniskor i vattnet och hâlla pâ att drunkna. Nâgra man sôka 
att radda dem, och det anses godt och val, men se, dar borta ha nâgra kvinnor lossat 
en bât for att ocksâ vara behjalpliga med raddningen, och strax skrika nâgra man, som 
kanske stâ lediga och se pâ och darfor ha god tid att skrika: 'Nej, nej, kvinnor skola 
icke hjalpa, offentligt arbete passar icke for kvinnor, mâ manniskoma hallre drunkna.' 
Hvilken dârskap! Och dock ar denna bild mycket passande. Mannen hafva under alla 

1 Om Nelly Hall, se i t.ex. Kârbrant 1987, s. 32 ff., Anders Larsson 1997, s. 15-17. Gunilla 
Gunners kommande doktorsavhand1ing i missionsvetenskap, Teo1ogiska institutionen, Upp
sala universitet, behandlar Nelly Hall och frâgan om kvinnopredikan runt seke1skiftet 1900. 
2 Kârbrant 1987, s. 57. 
3 Kârbrant 1987, s. 57 ff. 
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dessa ârhundraden visat, att de icke iiro miiktiga att ensamma utfora arbetet for 
viirldens riiddning, diirfor borde de vara tacksamma for att fà hjiilp.4 

Med Jesus i centrum och med overtygelsen om att tiden var knapp fore hans 
aterkomst gallde det att na sa manga som mojligt med det kristna budskapet. 
Detta tillsammans med tanken pa manniskors jamlikhet infor Gud erbjod 
kvinnor rika mojligheter att verka inom Helgelsef6rbundet och dess mission. 
1 denna fromhetsmiljo var alla kallade att vittna. Mot bakgrund av detta 
kommer kapitel tva att behandla tre kvinnor som var missionarer i denna 
vackelserorelses Sydafrikamission mellan aren 1889 och 1894. 

For att fora analysen vidare jamfor jag kvinnomas missionsarbete i Hel
gelseforbundet med det som framkom i foregaende kapitel om kvinnomas 
arbete i Svenska Kyrkans Mission. Jag staller foljande fragor, som kanns 
igen fran kapitel ett: Vilka var kvinnoma? Hur bedrev de mission i Sydaf
rika? Utformades deras verksamhet som ett med mannen jamlikt arbete med 
fokus pa evangelisation? Hur f6rhôll sig de kvinnliga missionarema till det 
omgivande samhallet? Hur bemotte de afrikaner i sitt arbete? Liksom tidi
gare kommer kvinnoma att placeras i det sydafrikanska samhallet, mer spe
cifikt i Natal och Zululand, och de kommer ocksa att relateras till andra 
vackelseinspirerade missioner i regionen. 

Emelie Haggberg var den f6rsta kvinnan som var missionar inom 
Helgelseforbundets Sydafrikamission. Redan ar 1889 blev Emelie Haggberg 
missionar i Sydafrika tillsammans med fern andra kvinnor och tre man inom 
norska Den Fria Ostafrikanska Missionen. De borjade sitt missionsarbete 
med en narmast utopisk vision. Tron och kallelsen aliena skulle racka for att 
leva som missionar i Natal och Zululand. Missionarema skulle inte erhalla 
nagon regelbunden lon. De skulle i sa stor utstrackning som mojligt vara 
kringvandrande predikanter och de skulle leva som jamlika syskon i Jesus 
efterfoljd. Efter tre ar inom Den Fria Ostafrikanska Missionen overgick 
Emelie Haggberg till Helgelseforbundet och hennes f6rsta uppgift inom den 
svenska missionen blev ett sjalvstandigt arbete i Pietermaritzburg. 

Bade Den Fria Ostafrikanska Missionen och Helgelseforbundet var enligt 
Klaus Fiedlers bestamning trosmissioner. Utifran en strikt ekonomisk 
definition kan man visserligen diskutera Helgelseforbundets placering. For
bundet betalade tidigt regelbunden lon till sina missionarer. Klaus Fiedler 
betonar dock att den ekonomiska definitionen av trosmissioner inte ar till
racklig. Han framhaller istallet dessa missioners upprinnelse i och med bil
dandet av Kina Inlandsmissionen. De missioner som pa nagot satt kan 
kopplas till Maria och Hudson Taylors mission ar trosmissioner enligt 
Fiedlers bestamning.s 

4 Fransson 1897, s. 12. Claesson 2001, s. 113 f. uppmiirksammar Fredrik Franssons argumen
tation for kvinnors de1aktighet i offentligt predikoarbete. 
5 Fied1er 1994, s. 11. 
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Emelie Haggberg tillhôrde en norsk mission under sina fcirsta ar i Sydaf
rika men hon stod samtidigt i forbindelse med Helgelsefürbundet. Sverige 
var som bekant i union med Norge fram till ar 1905. Det fanns under sent 
1880-tal och tidigt 1890-tal tydliga samband mellan Den Fria ôstafrikanska 
Missionen och svenska Helgelsefürbundet. Den senare understodde den 
fürra ekonomiskt och flera brev fran Emelie Haggberg publicerades i Hel
gelsefcirbundets organ Trans segrar. 6 Emelie Haggberg var medlem i 
Helgelsefcirbundet nar hon tog emot sin missionarskallelse, men eftersom 
denna vackelserorelse inte bedrev nagon egen missionsverksamhet fick hon 
soka sig andra vagar for att bli missionar. Sven Karbrant skriver i sin 
jubileumsskrift over Helgelseforbundet att Emelie Haggberg redan under 
sina fcirsta ar i Sydafrika fick en del av sitt ekonomiska underhâll fran 
Helgelsefürbundet. 7 

I detta kapitel kommer jag att behandla Emelie Haggberg samt Amy Bro
berg och Jenny Haggberg. Kapitlet inleds 1889 - det ar Emelie Haggberg 
kom till Natal. Ar 1894 ar i min periodisering valt som slutar da en ny fas i 
kvinnornas arbete tog vid. 

K vinnornas tidiga mission kannetecknades av att i stor utstrackning vara 
ambulatorisk. Denna metod innebar att man fciresprakade kringvandrande 
evangelisation och att man faste mindre vikt vid etablerandet av missions
stationer med institutioner som skolor och barnhem. 

Under denna period verkade tre kvinnor och tre man som missionarer 
inom Helgelsefcirbundets Sydafrikamission. K vinnorna har redan namnts; 
mannen var Oscar Emanuelson, K. J. Johansson och Hans Nilsson. 
Helgelsefcirbundet var en liten mission i forhâllande till andra missionsorga
nisationer i Natal och Zululand. Studiet av kvinnorna inom denna mission 
mojliggor under alla omstandigheter en intressant jamfcirelse med Svenska 
Kyrkans Missions kvinnor. 1 tidigare forskning om kvinnliga missionarer i 
saval Sydafrika som andra lander har mindre, vackelseinspirerade missioner 
ofta asidosatts. 

Emelie Haggberg och vackelsens intensiva 1880-
tal 
Emelie Haggberg harstammade fran Almundsryd i Smaland. Hon var fcidd 
1854 som den aldsta av elva syskon och vaxte upp under enkla landsbygds
fcirhâllanden. Under missvaxtaren 1869-1871 blev situationen fOr familjen 
sa svar att Emelie tillsammans med en syster tvingades flytta till slaktingar, 
dar de sedan stannade under manga ar. Vid 20 ars aider tog Emelie Hagg-

6 FAÔ, HF:s arkiv, HF:s protokollsbok 1890-1907, A 1:1, Styrelsen 28.9.1891, § 5. 
7 Kârbrant 1987, s. 67. 
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berg plats i hushâllet hos en annan slakting, denna gang i Nordmaling. Efter 
att ha lart sig somnad i Stockholm hamnade hon under tidigt 1880-tal i Ôre
bro, dar hon drev egen syafHir. 1 Ôrebro upplevde hon det hon kallade sin 
omvandelse och hon tidsbestamde denna handelse till november 1882.8 
Emelie Haggbergs omvandelse kan inte placeras inom ramen for en specifik 
vackelsegren inom det intensiva 1880-talet i svensk vackelse- och missions
historia. 1 hennes levnadsteckning finns snarare fiera riktningar represen
terade. 

Omvandelseupplevelsen agde rum i Almby kyrka i Ôrebro vid en guds
tjanst med nattvardsgang ledd av en prast inom Svenska kyrkan. Emelie 
Haggberg skriver sjalv att hon upplevde frid nar hon tankte pa Jesus som sin 
broder. Samma dag fortsatte hon pa sin nya bana som omvand genom att 
delta i ett mote hos metodistema i staden och vid detta tillfalle fick hon sjalv 
leda en manniska till tro. Som nyomvand arbetade Emelie Haggberg med 
sondagsskola i bade baptistiska och metodistiska forsamlingar. Under 
samma period, tidigt 1883, bevistade hon aven helgelsemoten i staden.9 

Nar Emelie Haggberg fick kannedom om Erik Folkes upprop om 
missionarer till Kina erfor hon en begynnande missionarskallelse. Â ven pre
dikanten Nelly Hall spelade en avgorande roll for hennes fortsatta val av 
livsvag. For att bli missionar sokte sig Emelie Haggberg sedermera till Elsa 
Borg och hennes bibelkvinnohem pa Vita Bergen i Stockholm. Fran Vita 
Bergen pabôrjades vid denna tid kvinnomission i Nordafrika (Tunisien) och 
Emelie Haggberg hade kontakt med dess forsta missionar Stina Y ngstrom. 
Emelie Haggbergs kallelse forverkligades dock inte via Elsa Borg. Det var i 
stallet sedan Emelie Haggberg deltagit i en bibelkurs for Fredrik Fransson i 
Kristiania i Norge som hon beslutade sig for att bli missionar i Sydafrika. 10 

Hon anger tva olika skal for valet av just Sydafrika. Hon hade svârt att lara 
sig sprak, och om hon blev missionar i Natal och Zululand behovde hon lara 
sig endast ett nytt sprak. Dartill ansag hon att zuluema var ett lagt staende 
folk som behôvde hjalpas. V ad hon menar med "lagt staende" kan fâ sta som 
en oppen fraga: 

Kallelsen att ga till Zulu fick jag af Herren direkt ... Jag rigtigt som hOrde hans rôst 
inom mig: 'Hvarfor vill du ej ga till dem, som sta sa lagt, liigre iin andra hednafolk i 
kultur och civilisation; ju liigre ett folk stâr, ju battre behôfver det hjelp, och du som 
har svart att liira sprak, behôfver icke der liira mer iin ett' .11 

8 "Vara missioniirer. XIII. Emelie Emanuelson, fodd Hiiggberg." i TS 1895, s. 334 ff. Hale 
1998, s. 239 omtalar Emelie Hiiggberg som sjukskôterska, vilket jag inte funnit nagot beliigg 
for i materialet. Emelie Hiiggberg niimner inte helier detta i sina egna texter elier brev. 1 
Zulumissioniiren 1910, s. 46 tidsbestiimmer Emelie Emanuelson sin omviindelse till 
november 1880. Jag anger dock november 1882 eftersom denna tidpunkt finns med i 
levnadsteckningen frân 1895, vilket iir den tidigaste kiillan. 
9 "Vâra missioniirer. XIII. Emelie Emanuelson, fodd Hiiggberg." i TS 1895, s. 336 f. 
IO "Vara missioniirer. XIII. Eme1ie Emanuelson, fodd Hiiggberg." i TS 1895, s. 338 fi. 
11 "Vâra missioniirer. XIII. Emelie Emanue1son, fodd Hiiggberg." i TS 1895, s. 340. 
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Emelie Haggberg stannade till sist fôr det framvaxande Helgelsefôrbundet. 
Hon var medlem i detta redan nar hon gick Fredrik Franssons bibelkurs i 
Norge. 12 

1 Emelie Haggbergs levnadsteckning finns fiera linjer inom svensk 
vackelse- och missionshistoria fôretradda. Fôrutom den gamla enhetskyrkan 
aterfinns bade metodism och baptism samt i den fôrstnamnda riktningens 
fôrlangning helgelserôrelsen. Helgelserôrelsen var dessutom stôrre an de 
konfessionella tendensema till samfundsbildning. Inom helgelsefôrkunnel
sen var det inte minst viktigt att, som Emelie Haggberg i sin levnadsteck
ning, ange tidpunkt fôr omvandelse. 13 

Emelie Haggberg hade uppenbarligen kant sig kallad till mission redan 
fôre Fredrik Fransson och Norge blev det segrande altemativet. 1 levnadsteck
ningen namns saval en alliansmission som Erik Folkes Svenska Missionen i 
Kina som en tidig fôrhoppning. Kinamission kravde emellertid betydande 
sprakkunskaper, inte bara i engelska utan aven i mandarin samt i nagon 
lokal dialekt. Da Emelie Haggberg hade svart att lara sig sprak fôrefaller 
inte Erik Folkes mission i Kina som en realistisk vag att bli missionar. 14 

Kvinnor som var pionjarer inom svensk vackelsehistoria omnamndes 
som viktiga fôrebilder i Haggbergs levnadsteckning. Nelly Hall var stor som 
predikant, missionsinspiratôr och en ledande gestalt i Helgelsefôrbundet. 
Emelie Haggberg hade med stôrsta sannolikhet redan tidigt kontakter med 
henne. Aven Elsa Borg var ett kant namn under vackelsens intensiva 1880-
tal. Den mission som startades av Stina Yngstrôm i Nordafrika ôvertogs i ett 
senare skede av Kvinnliga Missionsarbetare.15 

1 denna teckning av Emelie Haggbergs vackelsebakgrund tydliggôrs bade 
nagot av intensiteten i vackelse- och missionsengagemanget och dess nar
mast ôverkonfessionella karaktar. lnnan hon slutligen placerade sig sjalv i 
Helgelsefôrbundet fôrefaller konfessionell tillhôrighet ha varit av underord
nad betydelse. For Emelie Haggberg kunde Fredrik Fransson och Norge vara 
en môjlig vag ut i varlden vid en tidpunkt nar Helgelsefôrbundet annu inte 
hade bôrjat nagon egen mission i andra lander. Eftersom hon redan fran 
bôrjan till viss del underhôlls med medel fran Helgelsefôrbundet kan hon pa 
goda gronder till och med anses som denna rôrelses fôrsta missionar. 

12 Emanuelson 1910, s. 46. 
13 For ôversikt om svensk vackelsehistoria vid denna tid, se t.ex. Hallencreutz 1970, s. 20 ff. 
14 Om Erik Folke och Svenska Missionen i Kina, se Lundahl 1949, s. 59 ff. 
15 Om Elsa Borg och Stina Yngstrôm, se Koivunen Bylund 1994b, s. 129 f. 
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Via Norge till Sydafrika 
Fredrik Fransson ledde 1888 evangelistkurser i bâde Sverige och i Kristiania 
i Norge. Kursen detta ar var den andra under hans ledning och det var vid 
detta tillfâlle Emelie Haggberg deltog. Hans kurser vackte uppseende vid sin 
tid eftersom manga av de kvinnor som deltog blev evangelister efter genom
gangen utbildning. Efter 1888 ars kurs borjade inte mindre an 22 kvinnor 
verka som evangelister. 16 Som kursdeltagare i Kristiania deltog bl.a. Olava 
Solberg, Martha Sanne och Paul Wettergren, vilka alla pa olika satt skulle 
komma att bli involverade i Den Fria Ostafrikanska Missionen. Emelie 
Haggberg framholl sarskilt betydelsen av samtal med Olava Solberg for va
let att bli missionar i Sydafrika.17 Att Fredrik Fransson personligen var bade 
inspirator och laromastare framgar av Emelie Haggbergs brev fran ett senare 
tillfâlle. 18 

Det var alltsa Fredrik Fransson och hans bibelkurser som influerade bil
dandet av Den Fria Ostafrikanska Missionen. Missionen konstituerade sig i 
januari 1889 for att, som syftet lOd, " ... frembrere og prredike Evangelium til 
Frelse og Salighed for de arme fortru'Jrkede Hedninger i 0st-Afrika ... ",19 

Oppningstalet for det nybildade interdenominationella missionssallskapet 
hülls av den forne prasten inom Norska kyrkan, Paul Wettergren. Han var 
som redan namnts en av deltagama i Fredrik Franssons kurs och han bade 
tidigare aven varit Norska Missionssallskapets missionar i Zululand mellan 
aren 1861-1870.20 

En huvudkommitté bestaende av nio man upprattades for Den Fria Ostaf
rikanska Missionen och en av de forsta uppgiftema for dem var att faststalla 
regler for missionen. For blivande missionarer fanns i dessa regler inga for
mella krav rorande kan, yrkeserfarenhet, utbildning elier hiilsa. Skrivningen 
om konstillhorighet var helt oppen och bâde hon och han angavs som till
tankta missionarer. Den enskilda missionaren gjordes ansvarig for bekostan
det av sin resa till Sydafrika och foreskrevs ocksa att skanka sina ekono
miska tillgangar till missionskassan, bade privat kapital och gavor for 
missionsarbetet, med undantag for arvda medel. Missionen stoddes aven 
genom insamlade medel i Norge, Sverige och Danmark.21 Nagon regelbun-

16 Denna bibelkurs var den andra i ordningen som Fredrik Fransson ordnade i Kristiania, den 
fôrsta agde rum âr 1884. Diesen & Hagelia 1984, s. 25 f. Om Fredrik Frans son, se Torjesen 1984. 
17 "Vara missioniirer. XIII. Erne lie Emanuelson, fôdd Haggberg." i TS 1895, s. 340. 
18 Brev Emelie Emanuelson 25.4.1895 i TS 1895, s. 187. 
19 RAO, PA 410, Det Norske Misjonsforbund, eske 39 Den Frie 0stafrikanske Mission, Boks 
12 "Tiaarsberetning for Den Frie 0stafrikanske Mission fra 1ste januar 1889 til 30te juni 
1899 ved Centralkomiteens Sekreta:r". 
20 Mellemsether 1995, s. 56 f. 
21 RAO, PA 410, Det Norske Misjonsforbund, eske 39 Den Frie 0stafrikanske Mission, Boks 
12, "Aarsberetning for Den Frie 0stafrikanske Mission fra 25de April 1889 till 25de April 
1890", s. 8, "Tiaarsberetning for Den Frie 0stafrikanske Mission fra 1 ste januar 1889 til 30te 

Kapitel 2. Emelie Hiiggberg och tva andra kvinnor i Helgelseforbundets tjiinst 1889-1894 11 7 



den lon skulle missionarerna inte erhâlla, vilket ju var ett kannetecknande 
drag inom s.k. trosmissioner. Nagon storre vikt lades inte vid formell utbild
ning utan individens upplevda kallelse var tillracklig grund for att bli mis
sionar. Ett skal till detta var den eskatologiska motiveringen fôr mission. Det 
hastade att forkunna om Jesus innan han aterkom till jorden for att uppratta 
sitt rike. Det behovdes darfor mycket arbetskraft for att hinna missionera 
runt om i varlden. 

Varfor Emelie Haggberg valde Den Fria Ostafrikanska Missionen kan 
utlasas pa olika satt i materialet. Ett skal var forstas att hon genom Fredrik 
Franssons bibelkurs fick kontakt med blivande Sydafrikamissionarer. Ytter
ligare ett var att Helgelseforbundet inte bedrev nagon egen mission vid 
denna tidpunkt och att hon darfor var tvungen att soka sig at annat hall. For 
Emelie Haggberg var en mer etablerad mission som t.ex. Svenska Kyrkans 
Mission aldrig aktuell. Detta av flera skal, namligen hennes vackelsebak
grund, alder, begransade utbildning och slutligen hennes egna ord om att 
hon tidigare varit "prestradd".22 Emelie Haggbergs bakgrund var inte ovan
lig for kvinnliga missionarer inom trosmissioner. De hade vanligtvis dalig 
elier ingen utbildning, kom fran enkla familjeforhallanden, kunde vara vid 
relativt hog alder men drivna av en stark kallelseupplevelse.23 

Hanna Mellemsether har i sin studie av Emelie Haggbergs kollega 
Martha Sanne framhallit att Den Fria Ostafrikanska Missionen erbjod kvin
nor ett radikalare alternativ an mer traditionella missionsorganisationer, sa
som exempelvis Norska Missionssallskapet och Svenska Kyrkans Mission. I 
Martha Sannes fall skulle detta ha varit en av orsakerna till val av missions
organisation. Genom att intrada i Den Fria Ostafrikanska Missionen kunde 
Martha Sanne, enligt Mellemsether, pa ett patagligt satt bryta med den bor
gerliga kvinnoroll hon var hanvisad till i Norge och som begransade kvin
nors verksamhetsomraden till i forsta hand den privata familjesfaren.24 

Materialet efter Emelie Haggberg ar begransat om man jamfor med Martha 
Sanne.25 Men mycket talar dock for att ocksa Emelie Haggberg onskade en 
utvidgad kvinnoroll innehallande offentlig verksamhet. 

Den missionarsgrupp som reste till Sydafrika via England bestod av sex 
kvinnor och tre man. Forutom Emelie Haggberg var det foljande missionarer 

juni 1899 ved Centralkomiteens Sekretrer", s. 9 ff. Mellemsether 1995, s. 56 ff. Hanna 
Mellemsether pâpekar att de nio miinnen i den forsta centralkommittén for Den Fria 
Ôstafrikanska Missionen hade nara anknytning till Det Norska Missionsforbundet. Om 
Fredrik Fransson och tanken pâ tidens slut, se vidare i Gi:iran Gunner 1996, s. 55 ff., s. 61 ff. 
22 RAO, PA 410, Det Norske Misjonsforbund, eske 39 Den Frie 0stafrikanske Mission, Boks 
20 B, korrespondens 1889-1891, Emelie Hiiggberg till Johan Plesner 23.10.1889. 
23 Robert 1997, s. 195, s. 205 not 33, s. 215 f. 
24 Mellemsether 1995, s. 74, s. 76. Mellemsether 1999, s. 136, s. 144, s. 147. Mellemsether 
diskuterar aven Fredrik Fransson och det stora antal kvinnor som ansli:it sig till viickelsen runt 
honom, se Mellemsether 1995, s. 78 ff. 
25 Materialet efter Martha Sanne innefattar bl.a. dagbi:icker, se Mellemsether 1995, s. 8. 
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i gruppen: Norska Georgine Anstensen, 30 ar gammal och medlem i Evan
gelisk Luthersk Frikirke; Martha Sanne, som var Hirarinna for dova i hem
landet Norge, 37 ar gammal; Olava Solberg, ocksa hon fran Norge. Hon var 
40 ar fyllda och hade mellan aren 1879 och 1884 varit missionar i Sydafrika 
inom Schreudermissionen; Svenska 22-ariga Hanna Wettergren (fodd 
Lydén), kopmansdotter fran Landskrona, gift med OlafWettergren; Norskan 
Martha Wettergren, hus tru till Jakob W ettergren. 

De tre mannen var 15-arige Sophus Nielsen fran Kopenhamn, Olaf 
Wettergren, som var füdd i Zululand 22 ar tidigare och som bl.a. studerat vid 
Moodys bibelskola i Chicago och slutligen den ett ar aldre Jakob 
Wettergren, som hade samma bakgrund som brodem Olaf. Brodema Wetter
gren var son er till grundaren av missi onen Paul W ettergren. Den sistnamnde 
fick till foljd av sjukdom overlata sitt missionsprojekt till den yngre 
genera ti onen. 26 

Missionarema inom Den Fria ë>stafrikanska Missionen skulle verka som 
jamlika evangelister i Jesus efterfoljd. Begransad ekonomi, kringvandrande 
evangelisation som ideal och fortrostan pa att Gud skulle losa alla problem 
var utgangspunktema for missionsverksamheten. Emelie Haggberg och hen
nes kollegor kom till Natal i augusti 1889 efter en bâtresa i tredje klass, till 
skillnad fran missionarema inom Svenska Kyrkans Mission som alltid reste 
som passagerare i andra klass.27 Missionarema inom Svenska Kyrkans Mis
sion hade aven ekonomiska forutsattningar att ga i land under bâtresans up
pehâll medan missionarema inom Den Fria ë>stafrikanska Missionen av 
kostnadsskal stannade kvar ombord.28 Att det var olika ekonomiska 
fürutsattningar for missionarema inom de tva namnda missionema framgick 
saledes reda11 i samband med resan till Sydafrika. 

26 RAO, PA 410, Det Norske Misjonsforbund, eske 39 Den Frie 0stafrikanske Mission, Boks 
12, "Aarsberetning for Den frie 0stafrikanske Mission fra 25de April 1889 til 25de April 
1890". "Afskedsfest" i Missionœren 13/1889, s. 101. "Den sidste Afskedsfest ... " i Missio
nœren 16/1889, s. 127 f. Mellemsether 1995, s. 14, s. 86 f, s. 95. Att de tva brodema Wetter
gren studerat vid Moodys bibelskola i Chicago ifragasatts av Frederick Hale, som framhaller 
att denna skola inte hade paborjat verksamhet vid den aktuella tidpunkten. For min avhand
ling ar detta sporsmal inte av stOrre betydelse varfor jag larnnar det med detta papekande. Se 
vidare Hale [ 1988], s. 90 f. 
27 Att Emelie Haggberg reste i tredje klass till Sydafrika framgâr av brev fran system Jenny 
Haggberg. RAO, PA 410, Det Norske Misjonsforbund, eske 39 Den Frie 0stafrikanske 
Mission, Boks 20 B, korrespondens 1889-1891, Jenny Hiiggberg till Johan Plesner, 
11.2.1890. Om resan, se aven Brev Emelie Haggberg september 1889 i Bi/aga till Sannings
vittnet 45/1889. 
28 Mellernsether 1995, s. 88. 
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Fast mark under fôtterna 
Som mission anknot Den Fria Ostafrikanska Missionen och senare Helgelse
forbundet till andra mindre, vackelseinspirerade missioner i Natalregionen. 
Ett exempel pa en sadan mission som Emelie Haggberg skulle komma att 
arbeta tillsammans med var den nordamerikanska Skandinaviska Allians
missionen (the Scandinavian Alliance Mission of North America). Aven 
denna mission hade grundats under inflytande av Fredrik Fransson och den 
bedrev mission i Natal med bürjan ar 1892.29 1 Skandinaviska Alliansmissio
nen var en av de mest framstaende missionarerna den norska, relativt kanda 
kvinnan Malla Moe.30 Hon var pionjar i Swaziland dar hon ansvarade for en 
missionsstation och bedrev sjalvstandigt arbete. Fore detta skede av Malla 
Moes missionsverksamhet hade Emelie Haggberg rika kontakter med Malla 
Moe och hennes kvinnliga kollegor i Skandinaviska Alliansmissionen. 
Emelie Haggberg aterger vid flera tilWillen hur hon tillsammans med kvinn
liga missionarer i Skandinaviska Alliansmissionen besokt och levt i afri
kanska byar. Ytterligare exempel pa en mindre, vackelseinspirerad mission 
som hade verksamhet i regi onen var South Africa General Mission. 31 

Missioner som namnts har erbjod ofta kvinnliga missionarer andra upp
gifter an vad som var fallet inom mer traditionella missioner, exempelvis 
Svenska Kyrkans Mission. 1 den sistnamnda missionen var barnhem och 
skola pa missionsstationer aterkommande verksamhet for kvinnor men for 
Emelie Haggberg och hennes kollegor stod snarare offentlig fürkunnelse i 
centrum. Detta forefaller inte ha varit helt okomplicerat. Det fanns givetvis 
uppfattningar om vad som var lampliga uppgifter for kvinnor inom vaster
landska missioner och missionarer som brot mot invanda konsarbetsuppdel
ningar kunde vacka uppmarksamhet bland kollegor i sin samtid.32 Emelie 
Haggberg befann sig ocksa i ett kolonialt sammanhang i Natal influerat av 
det viktorianska England, som kunde satta granser for vad som ansags pas
sande att gora for en kvinna. 

1 tiden aterkom diskussioner om risken for att afrikanska man overfoll 
mot vita kvinnor. Helen Callaway diskuterar denna problematik i en studie 

29 Groves 1955, s. 177. Om denna mission och Fredrik Franssons betydelse, se t.ex. Torjesen 
1984 och Fiedler 1994, s. 43 ff. 
30 Se t.ex. Tucker 1988, s. 94 ff. Fiedler 1994, s. 294. 
31 Brev Emelie Hiiggberg 4.12.1891 i Missionœren 8/1892, s. 60 f. Brev Emelie Hiiggberg 
27.2.1892 i Missionœren 18/1892, s. 140 ff. Brev Emelie Hiiggberg 26.3.1892 i TS 13/1892, 
s. 201 ff. Brev Erne lie Hiiggberg 29.8.1892 i TS 20/1892, s. 318 f. For mindre, viickelseinspi
rerade missioner i Natalregionen, se vidare Uplifting the Zulus. 1911. Groves 1955, s. 174 ff. 
Fied1er 1994, s. 72. Fiedler anger de tre missioner somjag introducerar: DFOAM, Skandina
viska Alliansmissionen och South Africa General Mission. Under 1890-talet borjade fier 
liknande missioner ny verksamhet i omrâdet. 
32 Se t.ex. brev Otto Witt 16.6.1890 i TS 8/1890, s. 139. Brev Emelie Hiiggberg 8.5.1890 i TS 
8/1890, s. 140 f. 
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fran 1987 om europeiska kvinnor i kolonialtidens Nigeria. Hon fann dar
vidlag inte nagot i sitt material som tydde pa att europeiska kvinnor fruktade 
afrikanska man. Hon fann inte helier nagra konkreta fali dar afrikanska man 
valdtagit europeiska kvinnor. Hon papekar tvartom att europeiska kvinnor 
med stor tillforsikt befann sig ensamma pa isolerade platser och reste till 
avlagsna omrâden i landet, ofta just i saliskap med afrikanska unga man som 
bitradde expeditionema. Helen Caliaway menar att fragan om den vita kvin
nans pastâdda radsla for den svarte mannen framst maste ses mot bakgrund 
av ojamlika maktforhalianden i ett kolonialt sammanhang. Problematiken 
vacktes namligen framst i tider nar kolonialmakten sjalv kande sig utsatt 
elier hotad. Europeiska kvinnors radsla for overfali kunde da, i varsta fali, 
motivera kolonialoverheten att an mer kuva den inhemska befolkningen.33 
Aven om Helen Caliaways slutsatser ror den brittiska kolonin Nigeria sa 
talar mycket for att de kan generaliseras, kanske aven till Sydafrika. Fragan 
om vi ta kvinnors sakerhet aterkommer i avhandlingen. K vinnoma som ingar 
i min studie var vasterlanningar i en brittisk koloni och de kunde darmed 
tillrakna sig den sakerhet och de privilegier som ankom vasterlanningar. De 
var dessutom missionarer med en fOr dem sjalvklar tro, namligen att lita pa 
Guds forsorg. Att kanna oro elier radsla lag knappast fOr de kvinnliga 
missionarema. 

Den Fria Ôstafrikanska Missionen, Helgelseforbundet och andra har in
troducerade missioner hade ofta begransade ekonomiska resurser i forhal
lande till exempelvis stôrre anglikanska elier katolska missioner. Detta in
nebar bl.a. att man inte hade samma mojligheter att aga stora landomraden, 
bygga stora missionsstationer elier pa andra mer patagliga satt starka sin 
narvaro i omradet. Byggandet av missionsstationer var styrt ocksa av mis
sionsmetodiska overvaganden. Men redan en enkel missionarsbostad i en 
afrikansk by innebar en konkret nymodighet, som blev ett tolkningsproblem 
for byinvanama. 

Tidig dôd, enkla vittnesbôrd, enkelt hem 
Det forsta halvaret av Den Fria Ôstafrikanska Missionens arbete i Natal var 
fYlit av bakslag. Hanna Wettergren forsvann den 20 augusti 1889, fern dagar 
efter missionaremas ankomst till Durban, och hon hittades senare drunknad 
av fiskare i staden. Spekulationer tog vid om hur hon dott. Bade teorier om 
mord och sjalvmord cirkulerade men obduktionen visade inga tecken pa 
yttre vald. Omstandighetema kring Hanna Wettergrens dod forblev ouppkla
rade. Ytterligare dodsfali drabbade den numerart smaskaliga missionen nar 
Jakob Wettergren avled i Sydafrika i december samma ar. Efter hans dod 

33 Callaway 1987, s. 235 ff. Se aven Ware 1992, s. 38 f. 
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reste hustrun Martha Wettergren tillbaka till Norge. Av de nio missionarer 
som antratt resan till Sydafrika âterstod sâledes efter ett halvârs tid sex 
stycken - fyra kvinnor och tvâ man.34 Dessa omstandigheter, inte minst 
Hanna Wettergrens tragiska bortgâng, maste givetvis ha satt sina spar hos de 
kvarvarande missionarema. I brev fran Emelie Haggberg i samband med 
Jakob Wettergrens dod framgar samtidigt den trosvissa hallningen infor 
missionens forluster. Hon skrev: "Herren gaf och Herren tog, valsignadt 
vare Herrens namn!"35 For en missionar som Emelie Haggberg var sjalvklart 
himlen det yttersta mâlet och det riktiga hemlandet, om an fjarran. Med 
denna overtygelse for ogonen fâr man fôrmoda att missionarslivets umba
randen var uthardliga. 

For att lara sig zulusprâket flyttade Emelie Haggberg efter en inledande 
tid i Durban till Svenska Kyrkans Missions missionsstation Oscars berg. 36 

Den Fria ë>stafrikanska Missionen hade under sina inledande ar tat kontakt 
med Otto Witt, som efter sitt uttrade ur kyrkomissionen 1890 anslot sig till 
denna norska mission, vilket gjorde att Oscarsberg blev platsen fOr Emelie 
Haggbergs sprakstudier. Hon kom sâledes till Oscarsberg vid en konflikt
fylld tidpunkt, dar Ida Jonatansson och Hedvig Posse intog en minst sagt 
avvaktande hallning gentemot Otto Witt och hans familj. Till fôljd av detta 
omnamns Emelie Haggberg ocksa i brevmaterial efter Hedvig Posse. De 
kvinnliga missionarema foretriidde olika uppfattningar i konfessionella fra
gor och i synen pâ vad som skulle utgora kvinnors missionsarbete. Inom Den 
Fria ë>stafrikanska Missionen var det en sjalvklarhet att alla missionarer 
skulle forkunna evangeliet. Ida J onatansson och Hedvig Posse var daremot 
anstiillda av Svenska Kyrkans Mission, vars râdande kvinno- och ambetssyn 
inte gick att forena med kvinnors predikande med hanvisning till bibel och 
"osundhet". 

Hedvig Posse hade synpunkter pâ Emelie Haggbergs fôrkunnelse och 
hon karakteriserade henne som en "af de enkla, enfaldiga och gar och sager 
det enda hon kan saga, 'Jesus alskar dig, han dog for dig' till alla hon mo
ter".37 Att Emelie Haggberg anda pâverkade Hedvig Posse till att tala offent
ligt infor afrikanska man framgar av fôregâende kapitel. 

Trots att Emelie Haggberg inte kunde gora sig helt forstâdd pa zuluspra
ket besokte hon i stor utstrackning afrikanska byar. Hon tog sig med hast 

34 "Det forste Offer paa Missionsmarken ... " i Missionœren 20/1889, s. 149 f. Brev Emelie 
Hiiggberg 8.1.1890 i TS 3/1890, s. 50 f. Mellemsether 1995, s. 101 ff. Sonema Wettergrens 
fader Paul Wettergren, en av initiativtagama till missionen, avled dessutom i Norge den 10 
augusti 1889. 
35 Brev Emelie Hiiggberg 8.1.1890 i TS 3/1890, s. 50. 
36 RAO, PA 410, Det Norske Misjonsforbund, eske 39 Den Frie 0stafrikanske Mission, Boks 
20 B, korrespondens 1889-1891, Emelie Hiiggberg till 0 Olsson 20.10.1889, Emelie Hiigg
berg till Johan Plesner, 23.10.1889. 
37 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, Hedvig Posse till Anna Posse 1-9.11.1889. 
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elier till fots till byar for att vittna om Jesus. Otto Witt fick vid til!Hillen 
tjanstgôra som tolk.38 Nar Emelie Haggberg agnade sig at bymission utan 
tillgang till tolk fick hon inskranka sig till bibellasning, bôn och sang.39 Un
der denna period hôlls aven regelbundna vackelsemôten for zuluer pa mis
sionsstationen dar Emelie Haggberg deltog som predikant.40 

Den Fria Ostafrikanska Missionen utvecklade efter sin ankomst till Syd
afrika tva samlingspunkter, Durban och missionsstationen Ekutandaneni.41 

Den sistnamnda var en farm belagen nara samhallet Stanger i nordvastra 
Natal mot gransen till Zululand och med tio mil till Durban. Namnet Eku
tandaneni betydde "inbôrdes karlek" och den forsta byggnationen bestod av 
en afrikansk hydda for Emelie Haggberg och en av hennes kvinnliga kolle
gor att bo i. Hyddan hade endast ett rum och eftersom samtliga missionarer 
inom missionen var ogifta var det nôdvandigt att bygga ett nytt boningshus. 
Det ansags olampligt att ogifta man och ogifta kvinnor bodde under samma 
tak.42 Ar 1891 fanns pa Ekutandaneni boningshus, kapell, forradshus och 
stall. Ett fotografi i Missionœren samma ar visar en traditionell missionssta
tion som liknade dem inom t.ex. Svenska Kyrkans Mission, om an med 
knappare resurser och enklare byggnader.43 Emelie Haggberg uppfattade det 
vardagliga livet med dess praktiska arbete som slitsamt och hon menade att 
husbyggandet var tidskravande.44 Den f6rsta tidens forhâllanden pa 
Ekutandaneni beskrevs i efterhand pa f6ljande satt: " ... det paminner mig 
om min forsta tid i Afrika pa Ekutandaneni, da vi lago bade pa och under 
bordet och i lâdor och hvad vi kunde tanka ut. "45 

Att Emelie Haggberg intog en offentlig roll inom missionen framgar vid 
t.ex. invigningen av kapellet vid Ekutandaneni i april 1890. Vid detta môte 
medverkade hon med lasning av Salomos bôn, da han invigde templet i Je
rusalem, och med ledning av bon for kapellet. Vid sidan om Haggberg vitt-

38 RAO, PA 410, Det Norske Misjonsforbund, eske 39 Den Frie 0stafrikanske Mission, Boks 
20 B, korrespondens 1889-1891, Emelie Hiiggberg till Johan P1esner, 23.10.1889. 
39 RAO, PA 410, Det Norske Misjonsforbund, eske 39 Den Frie 0stafrikanske Mission, Boks 
20 B, korrespondens 1889-1891, Emelie Hiiggberg till Johan Plesner, 23.10.1889. 
40 Brev Emelie Hiiggberg 1.10.1889 i Bilaga till Sanningsvittnet 47/1889. Brev Olaf 
Wettergren oktober 1889 i Missionœren 23/1889, s. 182. 
41 Om Den Fria Ôstafrikanska Missionens arbete i Durban vid denna tid, se Hale 1998, s. 227-
250. 
42 RAO, PA 410, Det Norske Misjonsforbund, eske 39 Den Frie 0stafrikanske Mission, Boks 
20 B, korrespondens 1889-1891, Emelie Hiiggberg till Johan Plesner, 23.10.1889. Om 
rnissionsstationen Ekutandaneni, se "Ekutandaneni" i Missionœren 10/1891, s. 73 f. Platsen 
inkôptes for 2 880 norska kronor. Ytterligare beskrivning av rnissionsstationens lage var tva 
timmars gang fran Thukelafloden och tre timmars gang fran kusten. 
43 "Ekutandaneni" i Missionœren 10/1891, s. 73. 
44 RAO, PA 410, Det Norske Misjonsforbund, eske 39 Den Frie 0stafrikanske Mission, Boks 
20 B, korrespondens 1889-1891, Emelie Hiiggberg till Johan Plesner, 23.10.1889. 
45 Brev Emelie & Oscar Emanuelson 7.5.1898 i TS 1898, s. 252. 
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nade ocksa en manlig missionar och en afrikansk man.46 I brevmaterial finns 
vid ett annat tillfalle angivet att Emelie Haggberg ansvarat for och sant in 
rakenskapema till kommittén for Den Fria Ostafrikanska Missionen i Norge, 
vilket ocksa vittnar om att hon pa fiera satt varit en med mannenjamlik mis
sionar.47 Som missionar bade Emelie Haggberg aven en tydlig hâllning i 
fraga om missionsmetod; hon foretradde en ambulatorisk sâdan. 48 

Emelie Haggberg - en missionsvagabond 
Emelie Haggberg tillbringade ofta langre perioder i zulubyar fôr att predika 
Guds ord. Hon beskriver ett sadant tillfalle ar 1890 da hon tillsammans med 
tva av sina kvinnliga kollegor under ett par veckors tid befunnit sig i en afri
kansk by for att evangelisera. Missionarema samlade byinvanama till moten 
morgon och kvall och de forsokte framforallt na kvinnoma i byn med det 
kristna budskapet. I Emelie Haggbergs beskrivning av livet som bymissionar 
framgar att forkunnelsen haft begransad framgang. Hon noterade exempelvis 
hur hon spenderat en hel dag i en angransande by sittandes i mitten av den
samma for att lasa ur bibeln och sjunga utan att nagon tagit notis om henne 
och hennes arende. Vid ytterligare ett bybesok kom hon mitt under en 
pagaende fest med oldrickning. Efter att ha forsokt formedla sitt budskap 
fick hon dra sig tillbaka utan fullgjort uppdrag. Hon tillskrev zuluemas ol 
betydelse som viktigt livsmedel men hon menade att det borde drickas med 
matta och utan berusning. Vid detta tillfalle var dock en del zuluer 
berusade. 49 

Emelie Haggberg tyckte att det var anstrangande att leva pa afrikanskt 
satt under de perioder hon var ute och missionerade i byar och hon noterade 
detta i brev till missionskommittén i Kristiania.50 Det vardagliga livet i en 
hydda finns utforligt beskrivet liksom hur Emelie Haggberg arbetat med att 
lara sig zuluspraket for att kunna formedla evangelium: 

For mânga af mina liisare iir Jakobes lilla hytta redan bekant, men for andra icke och 
derfdre mâste jag med nâgra ord gora eder fdrtrogna med mitt nuvarande hem. Pâ 
afstând liknar hyttan en holada pâ en afliigsen iing, men tittar man in i den iir den 
siimre iin en sâdan, golfvet iir af jord och om dagen kan man se genom oriikneliga 
springor, sâ att vinden spelar fritt omkring, hvarfdr sakema, som hiinga, blasa och 
flaxa hit och dit; det iir ocksâ ganska kiinbart, ty ar det den heta vinden, sâ iir det 

46 Brev Emelie Hiiggberg 8.5.1890 i TS 8/1890, s. 142. 
47 RAO, PA 410, Det Norske Misjonsforbund, eske 39 Den Frie 0stafrikanske Mission, Boks 
20 B, korrespondens 1889-1891, Emelie Hiiggberg till Johan P1esner, 15.5.1890. 
48 For ambu1atorisk mission i norskt missionssammanhang, se t.ex. Simensen med B0rhaug, 
Hema:s och S0nstab0 1986, s. 195, s. 232 f. 
49 Brev Emelie Hiiggberg 13.6.1890 i TS 9/1890, s. 167 tf. 
50 RAO, PA 410, Det Norske Misjonsforbund, eske 39 Den Frie 0stafrikanske Mission, Boks 
20 B, korrespondens 1889-1891, Eme1ie Hiiggberg till Johan P1esner, 15.5.1890. 
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kvafvande hett, och iir det den kalla, ar man utsatt for forkylning. Rummets moblering 
bestâr af en provisorisk sang, en uppstyltad koffert, hvilken tjiinstgor som bord, och 
tre stolar; i taket hanger en gamma! dorr, pâ hvilken jag har mina matforrâd, hvilka 
dock flitigt pâhelsas af râttor och myror. I denna lilla hytta sysselsatter jag mig hvarje 
forrniddag med sprâket endera genom bibellasning, ofversattning elier samtal med 
folket, som kommer till mig; pâ efterrniddagen, dâ kvinnorna komma hem frân sina 
âkrar, gâr jag deremot ut pâ vandring med min bibel under arrnen, for att i min tur sâ, 
men en battre sad, némligen eviga livets ord. For det mesta ser det nog ut som om 
saden foll pâ vagen elier stengrunden, och derfor falier det sig ofta tungt att sâ, men 
det galler att sâ i tron . ... och det ar under allt en salig !ott att fà vara Jesu vittne for 
dem, som icke hafva hort nâgot om honom. 51 

Emelie Haggberg levde saledes spartanskt nar hon bodde i zulubyar. Detta 
forefaller inte ha bekommit henne alltfor mycket, eftersom kallelsen att na 
manniskor med evangelium var stark. A v citatet framgar ocksa a tt folk 
kommit till missionaren for att balsa pa och for att samtala. Att hennes mis
sionerande hade begransad framgang gors tydligt men det uppvagdes ome
delbart med de, for hennes brev, typiska avslutningama dar fortrostan pa 
Jesus stod over alla jordiska bekymmer och tillkortakommanden. 

Den offentliga verksamheten inskranktes inte bara till byar utan hon hüll 
aven moten och predikade i Durban, dar hon bl.a. forkunnade i afrikanska 
arbetarbaracker och for sjoman pa hamnkajer. 52 

Inom Den Fria Ostafrikanska Missionen var man medveten om sin radi
kala syn pa kvinnors missionsarbete. 1 Trans segrar 1890 skriver Otto Witt, 
som da anslutit sig till denna mission, om kvinnomas arbete inom missionen 
och bland dem var Emelie Haggberg: 

Dessa vâra systrar ha i tron tagit ett steg, som annu ingen kvinna vâgat gora fore dem i 
Zululandet. De gâ ut hvatje mândag ett lâng stycke frân hemmet, fordela sig der pâ tre 
olika kraaler elier byar, der de tala med folket till dess solen gâr ned, dâ de komma 
samman till samma kraal for att tillbringa natten i en rokig halrnhydda, liggande pâ 
det hârda jordgolfvet. Foljande morgon skiljas de igen och komma âter samman om 
aftonen, och sâ gâr det veckan igenom till!Ordagen, dâ de âterviinda hem till stationen 
att tillbringa sondagen der och sedan ge sig foljande vecka ât annat hâll. Sâdant satt 
att missionera hafva icke mânga vâgat sig pâ - ingen kvinna och fà man - men Gud 
valsignar det. Svalta, frysa och fara ilia f'ar man - men man fàr ocksâ bli till 
valsignelse. 53 

Emelie Haggberg och de andra kvinnoma inom den norska missionen till
bringade alltsa mycket tid at att ga till olika gardar och byar for att samtala med 

51 Brev Emelie Haggberg 4.12.1890 i TS 2/1891, s. 40 f. Emelie Haggberg var ocksâ vid 
andra tillfallen i denna by, bl.a. tillsammans med Malla Moe och Augusta Hultberg, 
missioniirer inom Fredrik Franssons Skandinaviska Alliansmission, under tvâ veckors tid 
1892. Brev Emelie Haggberg 29.8.1892 i TS 20/1892, s. 318 f. Se aven brev Eme1ie 
Haggberg 15.1.1891 i Bi/aga till Sanningsvittnet 3/1891. 
52 Brev Emelie Haggberg 15.11.1892 i Trans segar 1893, s. 30. 
53 Brev Otto Witt 16.6.1890 i TS 8/1890, s. 139. Se ocksâ brev Emelie Haggberg 8.5.1890 i 
TS 8/1890, s. 140 f. Brev Oscar Emanue1son 3.3.1891 i Bi/aga till Sanningsvittnet 17/1891 
ornnarnner att Emelie Haggberg ledde moten for afrikaner i Durban. 
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manniskor. De levde da under samma forhâllanden som ôvriga byinvanare. 
Emelie Haggberg kom pa detta satt nara afrikaner, deras liv och vardag. 

Ett motiv till att kvinnoma inom Den Fria Ostafrikanska Missionen ag
nade sig at bymission sasom den beskrevs i citatet var som redan namnts 
forvantningama pa Guds rikes inbrytande och Jesus andra ankomst. Efter
som tiden hastade var inte fostrandet av nastkommande generationer genom 
undervisning i bamhem och skola det mest centrala, utan i stallet ônskan om 
att vittna om Gud. Klaus Fiedler poangterar att kvinnor inom trosmissioner 
sjalvklart var ansedda som missionarer pa samma satt som man och att de 
var "not only being allowed to preach, but expected to".54 Detta har fram
kommit i Emelie Haggbergs mission. Hon verkade bâde som evangelise
rande bymissionar och som môtesledare i olika sammanhang. 

Den ambulatoriska missionsmetoden var medveten hos Emelie Hagg
berg. Hon foretradde vidare en individualistisk hâllning i fragor om missio
nens malsattning, dvs. att na enskilda med budskapet om Jesus, snarare an 
mal som fôrsamlingsbildning. Missionsbefallningens "Ga . . . och gôr alla 
folk till larjungar ... " (Matt 28:18-20) fOrefaller ha tagits pa bokstavligt 
allvar av missionarer som Emelie Haggberg. 

Trosmissionens teori och praktik 
Emelie Haggbergs verksamhet som evangeliserande missionar ar 
genomgaende och aterkommande i tillgangligt material, men bilden av 
hennes missionsarbete vill jag bar problematisera pa framfOrallt tva satt. Fôr 
det forsta motte hon en vardag som kravde mycket praktiskt arbete och som 
erbjôd knappa levnadsforhâllanden till foljd av dalig ekonomi. Fôr det andra 
innebar det faktum att Emelie Haggberg var ogift kvinna inom missionen, 
med dess i tiden kopplade fôrvantningar att hon drogs in i ett spanningsfalt, 
namligen att som kvinna samtidigt vara evangelist och/eller hushâllsarbetare 
och assistent at man som var missionarer. 

Under den forsta tiden som missionar i Natal fick Emelie Haggberg se 
sitt evangelisationsarbete begransat av att hon fick ta band om missionars
frun Elin Witt vid Oscarsberg. Nar konflikten mellan de kvinnliga missiona
rema inom Svenska Kyrkans Mission och Otto Witt och hans familj avslu
tats fick den saledes en ny fortsattning i och med att Emelie Haggberg kunde 
anvandas fôr uppgiften att varda missionarsfrun. Materialet efter henne ar 
begransat fOr belysning av denna problematik. Det ar darfôr svart att avgôra 
huruvida nagon uttalad konflikt mellan henne och Otto och Elin Witt fore-

54 Fiedler 1994, s. 292. 
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kom. Frederick Hale noterar att Emelie Haggberg vid ett par tilWillen ag
nade tid at a tt ta hand om Elin Witt. 55 

1 samband med etableringen av Den Fria Ùstafrikanska Missionens forsta 
missionsstation Ekutandaneni formerades missionaremas arbetsuppgifter 
efter traditionellt münster, dvs. de kvinnliga missionarema fick agna tid at 
hushâllsarbete och andra praktiska goromal som kom alla missionarer, 
framst mannen, till del. Dana L. Robert uttrycker detta traffsakert: 

The theory did not always meet the practice, as women found out when they arrived 
on the mission field and were appointed by male supervisors to 'women's work' 
instead of to primary evangelism. 5o 

Den Fria Ùstafrikanska Missionen hade vid denna tidpunkt ingen formell 
organisering av overordnade och underordnade missionarer men mycket 
talar for att kvinnoma i praktiken fick utfdra merparten av hushâllsarbetet. 
Emelie Haggberg skriver t.ex. 1891 i ett brev till Trans segrar att hon arbe
tat intensivt med de praktiska goromalen pa missionsstationen och att hon av 
den anledningen inte haft tid att skriva till Sverige i den omfattning hon 
hade onskat och inte helier bedrivit evangelisation i afrikanska byar sasom 
hon gjort tidigare.57 

Missionen kan sagas ha Iost problematiken med trosmissionens teori och 
praktik genom att en ny kvinna antogs av Den Fria Ùstafrikanska Missionen 
med husligt arbete som ansvarsomrade. Ar 1891 kom Petra Nielsen, anka 
och mor till den unge danske missionaren Sophus Nielsen, till Ekutandaneni 
for att arbeta i hushâllet och Olaf W ettergren konstaterade a tt detta gav " ... 
Sestrene Anledning til uhindret at overgive sig til missionsarbeidet".58 Ome
delbart efter "mutter" Petra Nielsens ankomst, som just "moder" och hus
hâllerska, begav sig Emelie Haggberg till en afrikansk by fOr att missio
nera. 59 Emelie Haggberg kommenterade vidare hur hennes arbetssituation 
fürandrats och att hon efter Petra Nielsens intrade i missionen aterigen var 
"direkte ute pa faltet" for a tt evangelisera i "en liten lag, rokig zuluhytta". 60 

Det var ett digert program som vantade Petra Nielsen som hushallsansva
rig. Hennes arbetsuppgifter bestod i att mala mjol, hamta vatten, hugga ved, 
ta upp potatis, daglig matlagning, stadning och mycket annat.61 Vid 
missionsstationen hade detta arbete tidigare utforts av kvinnliga missionarer. 
Emelie Haggberg och de andra kvinnoma motte saledes en verklighet som 
inte helt overensstamde med ursprungstanken pa ett jamlikt missionsarbete. 
Ida Jonatanssons och Hedvig Posses strategi hade varit att fdrespraka hus-

55 Hale [1988], s. 122. Hale 1998, s. 239. 
56 Robert 1997, s. 201 not 19. 
57 Brev Emelie Hiiggberg 12.9.1891 i TS 11/1891, s. 223. 
58 Brev OlafWettergren 12.10.1891 i Missionœren 40/1891, s. 316. 
59 Ibid. 
60 Brev Eme1ie Hiiggberg 12.9.1891 i TS 11/1891, s. 223. 
61 Brev Emelie Hiiggberg 12.9.1891 i TS 11/1891, s. 224. 
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hâllerska till missionarsfamiljen for att de sjalva ville agna sig at arbete i 
skola och barnhem. Delvis samma problematik motte Emelie Haggberg un
der hennes forsta tid vid Ekutandaneni. Aven for kvinnoma inom Den Fria 
Ôstafrikanska Missionen var forutsattningen for att vara missionar direkt 
sammanhangande med mojligheten att slippa hushâllsuppgifter at man. 

Grundlaggandet av Ekutandaneni missionsstation innehôll vid sidan av 
det som tecknats om det praktiska hushâllsarbetet ocksa byggnation av hus. 
Den sistnamnda uppgiften erbjod de kvinnliga missionarema perioder av 
evangelisation i zulubyar. Arbetsfordelningen lamnade namligen husbyg
gandet till de manliga missionarema medan kvinnoma missionerade i 
byar.62 

Materialet efter Emelie Haggberg ar inte entydigt vad missionsstationens 
etablering betydde for kvinnomas arbetssituation. A ena sidan innebar Eku
tandanenis grundlaggning att hon som kvinna forvantades ta ansvar for om
fattande hushâllsarbete. A andra sidan var det ''bara" kvinnor inom missio
nen som kunde agna sig at uppsokande evangelisationsarbete nar mannen 
byggde hus och kapell. Det ar i detta sammanhang viktigt att notera att Den 
Fria Ôstafrikanska Missionen hade begransad ekonomi, vilket medforde att 
byggnation fick utforas av de manliga missionarema och inte i sa stor ut
strackning av inhyrd arbetskraft. 

Mycket talar fOr att utrymmet under byggnadsperioden for kvinnor som 
Emelie Haggberg var av overgaende karaktar, eftersom missionsarbetet efter 
denna fas gick tillbaka till det vanliga monstret. De kvinnliga missionarema 
forvantades da aterigen ta ansvar for hushâllsarbete vid sidan av sitt egent
liga missionsuppdrag medan manliga missionarer kunde agna sin mesta tid 
at uppsokande bymission. K vinnoma kunde finna en utvag ur denna pro
blematik om nagon annan kvinna, tjanstekvinna eller liknande, arbetade med 
hem och hushâll. Trots att Den Fria Ôstafrikanska Missionen i teorin for
faktade en hâllning dar bade kvinnor och man skulle vara evangelister med 
det forkunnade ordet i centrum, kom fragan om kon i praktiken att inskranka 
kvinnomas mojligheter att fullgora detta uppdrag. 

Fattiga i Jesus efterfôljd, imitatio Christn 
En av principema for Den Fria Ôstafrikanska Missionen var som sagt att 
dess missionarer inte skulle uppbara regelbunden lon utan i stallet under
hâllas med bidrag fran enskilda understôdjare. De som skankte pengar till 
missionsarbetet hade ofta sin hemvist i respektive missionars hemtrakter i 
Sverige eller var pa annat satt engagerade i nagon enskild missionar. Tros
missioner, som Den Fria Ôstafrikanska Missionen, var saledes individualis-

62 Brev Oscar Emanue1son 27.7.1891 i TS 10/1891, s. 200. 
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tiskt inriktade i fn'igor om ekonomi, vilket ledde till att nagon omfattande 
central organisation for penningfragor sallan behôvdes. En foljd av detta 
forhâllningssatt var, enligt Dana L. Robert, att sa gott som varje individ, som 
hade en upplevd kallelse avgôrande nog for att samla in pengar till en mis
sionsresa, utgjorde en môjlig kandidat under trosmissionemas fôrsta ar.63 
Inom trosmissioner fôrvantades sedan missionarema lita till Guds forsorg i 
saval liv, arbete som ekonomiskt hanseende. Den materiella verkligheten 
kunde dock erbjuda problem, vilket var nagot som fôr ôvrigt alla var val 
medvetna om. 

De forsta breven fran Emelie Haggberg tecknar nagot av de relativt 
begransade levnadsforhâllanden som missionarema inom Den Fria ë>stafri
kanska Missionen levde under. Hon utropar i ett brev till kommittén for mis
sionen i Kristiania att "era kor bor battre men vad gôr det nar man ar dar 
Gud kallat en" att vara, medan hon i ytterligare ett annat brev anger att mis
sionarema varit tvungna att skuldsatta sig for att kunna inhandla mat for att 
ôverleva. 64 Ett stort problem for missionarema, menade Emelie Haggberg, 
var att det bland dem saknades praktisk formaga. De formâdde inte bygga 
det som behôvdes fôr ett dragligt liv, t.ex. hus, môbler och anlaggningar for 
att ta tillvara vattnets krafter. Hennes konkreta fôrslag till missionskommit
tén i Norge var att de skulle sanda ut tva praktiskt kunniga man. Dessa 
skulle visserligen vara gudfruktiga och ha fôrmaga att vittna offentligt, men 
det viktigaste var att de kunde bygga och bruka jorden. Missionarema ansag 
att livet i Sydafrika var mycket dyrt. Till foljd av att de inte kunde bygga 
och organisera nagot mindre jordbruk blev ekonomin ett stort bekymmer.65 

Fôr Emelie Haggberg var bristen pa pengar en aterkommande 
ôverlevnadsfrâga. 1 brev dar hon omtalar sina ekonomiska bekymmer skriver 
hon samtidigt om sin fortrôstan pa a tt Gud ska sanda vad som behôvs. 66 Hon 
menade vidare att de genom sitt nôdtorftiga liv levde i Jesus efterfoljd, och 
hon hamtade en av sina fôrebilder for sitt missionarskall i bibelns beskriv
ning av kvinnoma som foljde Jesus och tjanade honom med sina agodelar.67 

Fôr att ôverleva missionarslivet hade Emelie Haggberg ett eget natverk 
av understôdjare under ledning av sin syster Jenny Haggberg i Orebro. Det 
finns brev bevarade mellan Jenny Haggberg och Johan Plesner, sekreterare 
inom Den Fria ë>stafrikanska Missionen. Innehallet i dessa brev ar till stor 
del fragor om missionsengagemang i traktema runt ë>rebro och hur detta tog 

63 Robert 1997, s. 197. 
64 RAO, PA 410, Det Norske Misjonsforbund, eske 39 Den Frie 0stafrikanske Mission, Boks 
20 B, korrespondens 1889-1891, Emelie Hiiggberg till 0 Olsson, 20.10.1889, 23.9.1890. 
65 RAO, PA 410, Det Norske Misjonsforbund, eske 39 Den Frie 0stafrikanske Mission, Boks 
20 B, korrespondens 1889-1891, Eme1ie Hiiggberg till Johan Plesner, 23.10.1889. 
66 RAO, PA 410, Det Norske Misjonsforbund, eske 39 Den Frie 0stafrikanske Mission, Boks 
20 B, korrespondens 1889-1891, Emelie Hiiggberg till Johan Plesner, 15.5.1890, 23.9.1890. 
67 Brev Emelie Hiiggberg odaterat i TS 13/1892, s. 200. 
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sig konkreta uttryck i ekonomiska medel till understôd for Emelie Hagg
bergs mission.68 Jenny Haggberg reste exempelvis tillsammans med andra 
missionsvanner under en period runt pa missionsfester for att genom sang 
och tal samla in pengar till inkôp av en ridsadel, som Emelie Haggberg 
skulie nyttja under sina predikoresor pa hast i Nata1.69 Det ar svart att fâ 
klarhet i hur stort elier regelbundet det ekonomiska stôdet var genom sys
tems fôrsandelser fran Orebro. Mycket talar dock for att det inte gar att jam
fora Emelie Haggbergs levnadsforhalianden med de forhallanden som galide 
for kvinnoma inom Svenska Kyrkans Mission. Det underhali som Emelie 
Haggberg erhôll tog sig ofta mer konkreta uttryck, som t.ex. fallet med 
sadeln, an de fastslagna lôner som fanns inom Svenska Kyrkans Mission. 

Att Emelie Haggbergs tidiga mission hade drag av familjeangelagenhet 
forstarktes ytterligare under 1890 da brodem Axel Haggberg reste till Sydaf
rika fôr att genom praktiskt arbete stôdja Den Fria Ostafrikanska Missio
nen. 70 Brodem reste in te med avsikt a tt bli missionar utan som emigrant 
med planer pa att bosatta sig i Sydafrika och med den direkta uppgiften att 
bygga upp och utrusta missionsstationen Ekutandaneni. Emelie Haggberg 
instruerade noggrant sin bror om bl.a. vilka verktyg och vilken utrustning 
som var lamplig att ta med till Sydafrika.71 1 brev beskrivs sedan hur bro
dem varit med och arbetat med uppforandet av Ekutandaneni. 72 

Den Fria Ostafrikanska Missionen var en mycket liten mission. Eftersom 
deni konkurrens med det stora antal missionssaliskap som verkade i Natal 
dessutom hade begransade resurser, var kvantitativa framgangar och expan
sion i arbetet inte nagra sarskilt utmarkande drag. Men fôr missionarer var 
det helier inte yttre framgang som raknades utan trohet i kaliet. 

Brett med Kristiania och nyorientering 1891-1892 
1 januari 1891 intradde en ny fas i Emelie Haggbergs missionsarbete 
beroende pa att de sex missionarer som vid denna tidpunkt var verksamma 

68 RAO, PA 410, Det Norske Misjonsforbund, eske 39 Den Frie 0stafrikanske Mission, Boks 
20 B, korrespondens 1889-1891, Jenny Haggberg till Johan P1esner, 13.8.1889, 31.1.1890, 
21.3.1890, 13.5.1890. Det finns sju brev bevarade frân Jenny Haggberg till Johan P1esner i 
det aktuella arkivet. 
69 RAO, PA 410, Det Norske Misjonsforbund, eske 39 Den Frie 0stafrikanske Mission, Boks 
20 B, korrespondens 1889-1891, Jenny Haggberg till Johan Plesner, 11.2.1890. 
70 RAO, PA 410, Det Norske Misjonsforbund, eske 39 Den Frie 0stafrikanske Mission, Boks 
20 B, korrespondens 1889-1891, Jenny Haggberg till Johan Plesner, 11.2.1890, 12.3.1890 
samt ett odaterat kort, Jenny Haggberg till Johan Plesner. 
7l RAO, PA 410, Det Norske Misjonsforbund, eske 39 Den Frie 0stafrikanske Mission, Boks 
20 B, korrespondens 1889-1891, Emelie Haggberg till 0 Olsson 20.10.1889. 
72 RAO, PA 410, Det Norske Misjonsforbund, eske 39 Den Frie 0stafrikanske Mission, Boks 
20 B, korrespondens 1889-1891, Emelie Haggberg till Johan Plesner, 15.5.1890. 
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inom Den Fria Ostafrikanska Mission si:inde ett brev till missionens central
kommitté i Kristiania. Det innebar i praktiken att samarbetet med kommittén 
i Norge avbrots. Skrivelsen innehôll forslag till nya riktlinjer fôr hur missio
ni:irerna i Sydafrika skulle bedriva sin mission. Missioni:irerna som under
tecknade brevet var Georgine Anstensen, Emelie Hi:iggberg, Sophus Nielsen, 
Martha Sanne, Olof Wettergren och Otto Witt. De ansag bl.a. att de hyllat 
en felaktig princip ni:ir en alltmer organiserad mission i Norge tagit form. 
Missioni:irerna skrev 

... at Aanden gjennem ordet har vist os, at vi har hyldet et urigtigt princip og derig
jennem er bleven erkjendt som en organiseret mission. Kristus vil selv vrere vort ho
ved og lede og styre vort arbeide, saa at vi bliver beroende af Han og ansvarlige for 
Han alene . . . Han har sagt os, at vi herefter skulle staa i direkte forbindelse vare sig 
med en enkelt person elier mindre kredse. Derved kommer vi, hans ringe, oansenlige 
vidner, til mere skjult at trrede tilbage i skuggen af Jesu kors og gjemte for andres 
blikke end hans egne, vidne for dette folk, at natten er fremskreden og dagen er nrer. 
. . . Dermed afsiger vi os hermed drevne af den Hellig aand al forbindelse med den 
kommitte, som i Kristiania er dannet under navn af 'Hovedbestyrelsen for den frie 
estafrikanske mission' og ville vi herefter staa i derekte samarbeide med eder, bmdre 
og sestre, saamange som ved Aandens kjendskab og ledelse bliver kaldet til er gjen
nem os at sege Herrens frugt i hedningeverdenen .... Vi ensker srerlig at paapege for 
eder:..at vii lighed med den ferste forsamling har alle ting tilfalles, ... V or Jesus er os 
nrer. 13 

Skrivelsen i:ir inte helt entydig vad galler vilken form av ekonomiskt stod 
missioni:irerna onskade uppmana till. Samtidigt som de avsade sig samarbete 
med den organiserade missionen, i form av huvudkommittén fôr Den Fria 
Ostafrikanska Missionen i Norge, uppmanade de broder och systrar att en
skilt elier i mindre fôreningar stodja missionen med gavor. Missioni:irerna 
fôrfàktade saledes inte uppfattningen att de skulle leva helt utan ekonomiska 
bidrag. Det uppsagda samarbetet med kommittén i Kristiania bOr framforallt 
tolkas som ett brott mot tendenser att bli en fast centralorganiserad mis
sionsorganisation. Idealen som missionen skulle leva efter hi:imtades frân 
den fôrsta kristna fôrsamlingens tid. 

Vid tidpunkten fôr missioni:irernas skrivelse vidtog centralkommittén for 
Den Fria Ostafrikanska Missionen i Norge inga atgi:irder utan valde att tolka 
det som att missioni:irerna var ledda av Gud och att deras beslut fôljaktligen 
inte kunde hindras. 1 senare historieskrivning inom missionen ar dock tonen 
en annan. Man menade da att skrivelsen fran Sydafrika var fôrfattad i oenig
het och under stor paverkan fran Otto Witt, vilkens omdome man di:irvidlag 
ifragasatte. Enligt "Tiaarsberetning for Den frie 0stafrikanske Mission" var 
si:irskilt fragan om huruvida missionen skulle uppri:itta skolor elier inte en 
ki:illa till konflikt eftersom bl.a. Martha Sanne blivit missioni:ir i Sydafrika 
med den specifika uppgiften att starta skola. Otto Witt fôrkastade skolidén 

73 RAO, PA 410, Det Norske Misjonsforbund, eske 39 Den Frie 0stafrikanske Mission, Boks 
20 B, korrespondens 1889-1891, Skrivelse fran missioniirerna i Sydafrika 15 .1.1891. 
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inom missionen och tillsammans med Olaf Wettergren sande han yttrandet 
"at Kvindeme kunde intet udrette i Afrika" till kommittén i Kristiania. 1 den 
i efterhand skrivna redogôrelsen framhaller styrelsen i Norge att de inte 
kunde gara nagot mot de "stora mannen" i Sydafrika och att de darfôr inte 
agerade i detta skede.74 Detta behôver som synes inte ha med gavomedel pa 
det ena eller andra sattet att gôra. 

For Emelie Haggbergs vidkommande forefaller skrivelsen till Kristiania 
1891 ha varit konsekvent med hennes hallning som i fôrsta hand ambulato
risk missionar. Till skillnad fran Martha Sanne blev hon inte missionar med 
sikte pa skolarbete. Darfür var en alltmer organiserad mission med etable
ring av skolor inte nagot primart mal for henne.75 Daremot torde hon ha 
stallt sig kritisk till Olof Wettergrens och Otto Witts kommentar om att 
kvinnor inte kunde utratta nagot som missionarer i Sydafrika. Kanske fanns 
har ett motiv for hennes eget kommande uppbrott och nyorientering. 

Missionens arbete och organisation i Natal tog ater en ny vandning sedan 
Otto Witt med familj lamnat Sydafrika och missionarslivet i juli/augusti 
1891. 1 december samma ar samlades missionarema inom Den Fria Ostafri
kanska Missionen pa Ekutandaneni och formerade vad som kan kallas en 
lokal styrelse eller missionarskonferens. Postema som ordforande, sekrete
rare och kassôr intogs alla av manliga missionarer medan Georgine 
Anstensen och Martha Sanne fick i uppdrag att uppratta och ansvara for en 
skola inom missionen.76 Den Fria Ostafrikanska Missionen etablerade sig 
saledes pa ett traditionellt satt; mannen intog de ledande funktionema och 
kvinnoma undervisade afrikaner i skola. Vid samlingen pa Ekutandaneni 
klargjorde missionarema ocksa att en centralkommitté behôvdes for missio
nen men att denna inte fick styra arbetet i Sydafrika. Missionarema marke
rade att de var en gemensam mission under namnet Den Fria Ostafrikanska 
Missionen och de menade sig aldrig ha brutit med vare sig namnet pa mis
sionen eller dess centralkommitté. Att missionen i Natal behôvde ekono
miskt understôd var sjalvklart menade man och tillade: "Det vilde vrere van
vittigt at sige det modsatte."77 Vardagen pa plats i Natal hade foljaktligen 
gjort det tydligt for missionarema att mission kravde pengar och att dessa 
pengar maste vidarebefordras fran Norge till Sydafrika genom nagon form 
av organisation. 

74 RAO, PA 410, Det Norska Misjonsforbund, DFÔAM, Boks 12, "Tiaarsberetning for Den 
Frie 0stafrikanske Mission fra 1ste januar 1889 til 30te juni 1899 ved Centra1komiteens 
Sekreta:r", s. 17 f. 
7 5 Mellemsether 1995, s. 118-13 5 behandlar brottet med Kristiania och den kommande 
nyorienteringen utifrân sitt huvudsyfte, namligen studiet av Martha Sannes !iv och arbete som 
missioniir. 
76 RAO, PA 410, Det Norska Misjonsforbund, DFÔAM, Boks 12, "Tiaarsberetning for Den 
frie 0stafrikanske Mission fra 1ste januar 1889 til 30te juni 1899 ved Centralkomiteens 
Sekreta:r", s. 20. 
77 Brev OlafWettergren 2.3.1892 i Missionœren 19/1892, s. 149. 
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Vid missionarssamlingen framhôlls att skolundervisning i sjalva verket 
var ett mycket lampligt verksamhetsomrâde fôr kvinnliga missionarer. 
Undervisningen skulle fôlja vissa riktlinjer som bl.a. innebar att missionen 
inte skulle ta emot ekonomiska bidrag fran kolonialadministrationen. Sale
des skulle undervisningen ske pa zuluspraket och inte pa engelska, som den 
brittiska kolonialôverheten efterstravade. Vidare skulle vikt framfôrallt lag
gas pa evangeliets fôrmedling och amnen som lasning, skrivning, rakning, 
sang och handarbete skulle inkluderas men ôvriga "varldsliga" amnen an
sags inte efterstravansvlirda. Ansvaret for missionsskolan skulle innehas av 
kvinnor medan mannen inom missionen skulle vara behjalpliga, men inte 
ans tallas som larare. 78 Uppdelningen av missionsarbetet understrôks vidare 
pa fôljande satt: 

Vi tror det er rigtig at undervise Bem og tror det er netop der, Sestrene kan benyttes i 
Arbeidet herude. . .. Maa da Gud saa lede og styre alt, at det praktiske Arbeide snart 
maa tage slut, at der maa komme flere Bredre ud som Evangelister og hvad S0stre der 
beheves, eftersom det krœves for SkolegjemingenJ9 

Man behôvdes salunda inom missionen som evangelister och fôrhoppningen 
med evangelisationsarbetet var att fôrsamlingar skulle bildas. Den Fria Ôst
afrikanska Missionen menade aven att man fran och med denna tidpunkt 
skulle missionera pa ett mer organiserat och systematiserat satt inom inde
lade distrikt. 80 A tt kvinnomas bi drag som evangelister inom detta 
missionsarbete var begransat uttrycks tydligt i missionaremas skrivelse, som 
var fôrfattad av Olaf W ettergren: 

lngen af os har imod Kvindens Virksomhed, men Forholdene rent ud umuliggj0r 
Kvinden som Evangelist, hun skal dog med Glœde blive benyttet naar og hvor det 
gjeres muligt, jeg kan i Sammenhœng hermed ikke undlade at sige, at en Broder og 
S0ster forenet i Herren i Arbeidet for Jesus1 kan blive til stor Velsignelse, maaske den 
bedste Maade for K vin den at arbeide paa. 8 

Vilka fôrhallanden som skulle omôjliggôra kvinnans verksamhet som evan
gelist och som asyftades i Olaf W ettergrens skrivelse ar svart att avgôra. 
Missionen hade ju klargjort att den numera tankte arbeta mer organiserat 
med fôrsamlingsbildning som malsattning. Fôr detta andamal kravdes att 
afrikaner genom dop blev fôrsamlingsmedlemmar. Dop kunde enbart fôr
rattas av man som var missionarer. Givet detta mal med missionen begran
sades nyttan av kvinnliga missionarer. Den Fria Ôstafrikanska Missionen 
ônskade aven starta skola och eftersom man ansag kvinnan lamplig fôr detta 
arbete kunde man understryka denna hallning ytterligare genom att papeka 
att hon inte var lamplig som evangelist. Somjag tidigare namnt fanns i tiden 
visserligen illa grundade farhâgor fôr vad som kunde drabba kringvandrande 

78 Brev OlafWettergren 2.3.1892 i Missionœren 19/1892, s. 150. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
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vita kvinnor i en afrikansk omgivning. Detta, tillsammans med etablerade 
konskonstruktioner och ambetsuppfattningar inom bl.a. andra missioner, kan 
ha bidragit till uttalandet mot kvinnan som evangelist. Att Emelie Haggberg 
foretradde en annan asikt i fragan om kvinnans uppgift som missionar râdde 
det inget tvivel om. 

Som redan framgatt omnamndes inte Emelie Haggberg i samband med 
upprattandet av skola inom Den Fria Ôstafrikanska Missionen och inte hel-
1er tyder nagot i det efterlamnade materialet pa att hon i detta skede skulle 
ha varit intresserad av skolundervisning som missionsmetod. Fragan ar om 
inte Emelie Haggberg redan vid tidpunkten for Den Fria Ôstafrikanska Mis
sionens nya fas, med befast arbetsfôrdelning mellan kvinnliga och manliga 
missionarer och missionarskonferens, hade borjat orientera sig bort fran den 
norska missionen. Emelie Haggberg vistades under denna period bl.a. vid 
Esidumbeni missionsstation belagen sôder om Stanger, nara kusten till 
Indiska Oceanen. Esidumbeni tillhôrde den USA-baserade Skandinaviska 
Alliansmissionen. Emelie Haggberg omtalar sina kollegor pa platsen som 
"sina kara amerikanska systrar" och hon tillbringade en langre tid pa mis
sionsstationen under senare delen av 1891 och forsta delen av 1892.82 Hon 
deltog i missionsarbetet vid Esidumbeni vilket bl.a. bestod i att evangelisera 
i omkringliggande afrikanska byar och att leda kvinnomôten pa stationen. 83 
Efter en tid av mission i anslutning till Skandinaviska Alliansmissionen tog 
Emelie Haggberg ater ett nytt steg i sin verksamhet. Hon pabôrjade mis
sionsarbete i Pietermaritzburg. 

Emelie Haggbergs val av Pietermaritzburg 
Ar 1891 besôkte Emelie Haggberg en missionarskonferens i Pietermaritz
burg.84 1 en tillbakablick skrev hon 1910 att denna konferens inledde tanke
gangar om mission bland afrikanska arbetare i namnda stad: 

82 Brev Emelie Haggberg 21.11.1891 i Bilaga till Sanningsvittnet 5/1892. Brev Emelie Hagg
berg 4.12.1891 i Missionœren 8/1892, s. 60 f. Brev Emelie Hiiggberg 27.2.1892 i Missionœ
ren 1811892, s. 140 ff. Brev Emelie Hiiggberg 26.3.1892 i TS 13/1892, s. 201 ff. 
83 Brev EmelieHiiggberg4.12.1891 iMissionœren 8/1892, s. 60 f. Emelie Hiiggbergs missions
arbete inskriinktes av att hon under denna period hade problem med sin hiilsa. Materialet ger 
dock ingen inblick i vilken sjukdom Emelie Hiiggberg drabbats av. Brev Emelie Hiiggberg 
27.2.1892 i Missionœren 18/1892, s. 140 ff. Mellemsether 1995, s. 150 fotnot 8, noterar att 
Emelie Hiiggbergs vistelser pâ Ekutandaneni var begransade under den aktuella perioden. 
84 Troligtvis âsyftades Natal Missionary Conference, en ârligen âterkommande missioniirs
konferens for missioniirer verksamma i Natal och Zululand. Vid dessa konferenser triiffades 
kvinnor som var missioniirer for Ladies' Union Missionary Conference. Se Proceedings of 
the Natal Missionary Conference frân 1880-tal och framât. 
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Jag kande mig dâ sâ dragen till dessa forsummade svarta, som bodde i skjul och 
baracker, okunniga om friilsningen i Jesus, ehuru de arbetade ât hvita, hvilka âtnjôto 
alla kristendomens och civilisationens formâner. 85 

Ett âr senare, i oktober 1892, pâborjade Emelie Haggberg missionsarbete i 
Pietermaritzburg och hon overgick i samband med detta till svenska Helgel
seforbundets mission. Tidigare forskning av bl.a. Frederick Hale och Hanna 
Mellemsether har âterkommande angivit att Eme1ie Haggberg avslutade sitt 
missionsarbete inom Den Fria ë>stafrikanska Missionen och fortsatte inom 
Helgelseforbundet i samband med att hon ingick aktenskap med Oscar Ema
nuelson, en av Helgelseforbundets missionarer.86 Sâ var dock inte fallet. 
Emelie Haggberg anslüt sig till Helgelsefürbundet ett knappt âr innan hon 
gifte sig med Oscar Emanuelson. 

Jag menar att Emelie Haggbergs val att arbeta i Pietermaritzburg och att 
ansluta sig till Helgelsefürbundet var en foljd av sjalvstandiga och kon
sekventa overvaganden. Uppbrottet till Pietermaritzburg lâg val i linje med 
hennes principiella hâllning som i forsta hand kringvandrande missionar och 
evangelist. Den Fria ë>stafrikanska Missionen etablerade sig som en alltmer 
traditionell mission och man menade inom denna att kvinnors huvudsakliga 
uppgift fanns inom skolarbetet. Emelie Haggberg forefaller vid denna tid ha 
varit mâttligt intresserad av den norska missionens vagval. Hon füredrog att 
starta mission i Pietermaritzburg och att inom Helgelsefürbundet fortsatta 
sitt evangelisationsarbete utan nâgon organisatorisk inskrankning. Hon fann 
formod1igen stadsmission bland afrikaner bâde angelagen och utmanande. 

Natals centrala stader under slutet av 1880-talet var Pietermaritzburg och 
Durban. Durban var dock ett viktigare ekonomiskt centrum till foljd av bl.a. 
sin hamn. En statistisk uppgift frân 1887 ger vid handen att Pietermaritzburg 
hade drygt 9000 invânare. Hur mânga av dessa som var vita respektive 
svarta ar daremot svârt att tà klarhet i. Narmare 9000 afrikaner levde sam
mantaget i Pietermaritzburg och Durban. Antalet som vistades i staden pâ 
kortare anstallningar och for dagarbete kunde dock gara att antalet i realite
ten var hügre. Pietermaritzburg var Natalkolonins huvudstad och centrum 
for handel, brittisk administration och brittisk garnison. Nar Emelie Hagg
berg pâbürjade mission i staden var den stora vâgen av afrikansk manlig 
arbetskraftsinvandring frân landsbygd till stader annu inte sâ omfattande. 

85 Emanuelson 1910, s. 46 f. 
86 Emanuelson 1910, s. 47. Emelie Emanuelson skriver diir sjiilv: "Jag arbetade i fOrening 
med niimnda missionssiillskap [Den Fria Ostafrikanska Missionen], tills i oktober 1892." 
Emanuelson 1910, s. 46. Hale [1988], s. 141, s. 175 pâstâr helt felaktigt att Emelie Hiiggbergs 
iiktenskap var orsak till hennes ôvergâng till HelgelsefOrbundet. Mellemsether 1995, s. 150 
fotnot 8 skriver felaktigt att Emelie Hiiggberg ôvergick till HelgelsefOrbundet och flyttade till 
Pietermaritzburg i samband med giftermâlet med Oscar Emanuelson. Oscar Emanuelson 
antogs som missioniir âr 1890 och kom till Sydafrika i januari 1891. FAO, HF:s arkiv, HF:s 
protokollsbok 1890-1907, A 1:1, protokoll fOr styrelse och iildste 23.6.1890, § 3. Helgelsefor
bundets missionarer 1949, s. 82. 

Kapite/2. Emelie Hiiggberg och tva andra kvinnor i Helgelseforbundets tjiinst 1889-1894 135 



Den ôkade alitmer under 1890-ta1et men nadde stor omfattning fôrst efter 
sekelskiftet 1900.87 

Redan nar Eme1ie Haggberg flyttade till Pietermaritzburg fanns dock 
exploatering av svart arbetskraft. Arbetama var anvisade att bo under daliga 
fôrhalianden i sarskilda arbetarbaracker. Med den alitmer patagliga forand
ringen mot ett kapitalistiskt sarnhalie, som bl.a. avkravde landsbygdens afri
kaner en hyddskatt, fanns fôr manga man inga andra altemativ an lônearbete 
i stader. Kolonialmakt och kolonisatôrer sag helst att afrikanska kvinnor var 
kvar pa landsbygden. 

Det stora hindret for Emelie Haggberg att bli rnissionar i Pietermaritz
burg var enligt henne sjalv det faktum att hon var en ogift, ensam och vit 
kvinna. Hon ville framfôralit besôka afrikanska arbetare i deras baracker. 
Den aktuelia tidpunkten for att hâlia missionsmôten var kvaliar da mannen 
avslutat sina arbeten for dagen. Emelie Haggberg var dock orolig for att var
ken platsema elier tidpunktema fOr hennes fürkunnelse var helt okomplice
rade. Hon uttryckte darfor stor tacksarnhet for den koliega som hon bôrjade 
arbeta tillsammans med i Pietermaritzburg. Det var Augusta Hultberg, 
senare gift Guliander, som var missionar inom Skandinaviska Aliiansrnissio
nen. Om kvinnoma gjorde saliskap var bedôrnningen att de skulie kunna ut
fora uppsôkande missionsarbete. 88 Detta ar ett av de îa tillflillen i materialet 
for denna studie da en kvinna uttrycker oro ôver hur hon skali kunna utfôra 
det arbete hon vill som ensamstaende kvinna. I detta fali var oron dock inte 
stôrre an att de som tva europeiska kvinnor tillsammans kunde besôka afri
kanska arbetarbaracker. 

Emelie Haggberg var redan fran bôrjan tydlig i sin teologiskt motiverade 
intention med missionen i Pietermaritzburg: 

Vi vilja vara evange1ister, hvartill Gud kallat oss, och vi tro ocksâ, att vi kunna gagna 
mest dermed, vi vi1ja forkunna evange1ium om Jesus, syndares fra1sare, och intet 
annat an detta som Paulus f6rkunnade ib1and hedningarne ... vi vi1ja icke komma med 
larosatser till de arma hedningame utan med Jesus sâdan han ar oss afGud gifven till 
allt hvad vi behiifva for att lefva som hans i tiden och att vara med honom i 
evigheten. 89 

Har anar man en kritik mot mer klassiska missioner i Natal som, enligt de 
fiesta mindre, vackelseinspirerade missionema, agnade alitfôr mycket tid at 
dogmatisk laroundervisning pa bekostnad av fôrkunnelse om Kristus. 
Mycket talar fOr att Emelie Haggbergs kritik var riktad mot bl.a. Svenska 
Kyrkans Mission. Emelie Haggberg tyckte inte helier att hon kunde 
inskranka sin verksarnhet till vissa geografiska omraden. Det var annars 
praxis melian missioner att respektera varandras omraden. Hon menade i 
staliet att vissa missionssaliskap raknade elier agde alitfôr stora landomra-

87 Brookes & Webb 1987, s. 158 ff. Ballard 1989, s. 129. 
88 Brev Emelie Haggberg 15.11.1892 i TS 1893, s. 31. 
89 Ibid. 
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den som de ansag som just "sitt missionsfalt". Sa langt som môjligt onskade 
hon inte blanda sig i andra missioners arbete, men om det gaUde afrikaners 
mojlighet att fâ lyssna till evangelium var inte granser fOr missioner tillrack
liga fOr att hon skulle avsta frân sitt gudagivna uppdrag.90 Hon uttryckte 
vidare sin missionssyn som motiverad av Jesus snara aterkomst: 

'Se jag kommer snart', sager vâr Jesus, o hur det lyfter vârt hjerta och sinne ôfver gru
set, hur det ocksâ stillar och lugnar vâra hjertan, som sâ gema vilja se framât litet och 
veta pâ forhand, hur det elier det skall blifva, men, o hvad det Jigger fOr en lugnande 
och sporrande kraft, i detta ord: 'jag kommer snart', lugnande emedan det med andra 
ord sager 'var stilla' det kanske aldrig behôfs det som du anser sâ nôdviindigt, kanske 
Jesus iir har dessforinnan; men ocksâ sporrande, ty dâ man icke vet, niir Jesus kom
mer, endast att han kommer snart, och att tiden ar sâ kort, sâ galler det att anviinda 
den val, det vill saga, att man hinner sâ mânga som môjligt, innan han kommer.91 

Emelie Haggberg arbete i Pietermaritzburg bestod i att besoka stadens 
fangelse for kvinnor, att leda bibelklasser for kvinnor, att hâlla 
vackelsemoten pa olika platser i staden samt att utfora hushâllsarbete for 
missionarema. 92 Hon hyrde ett mindre hus tillsammans med Augusta 
Gullander och hennes make Paul samt Helgelsefôrbundets missionar Oscar 
Emanuelson. Missionarema hade dock ingen egen samlingslokal utan hOU 
moten och predikade pa olika platser i Pietermaritzburg. 

Mer precist kunde en arbetsdag for Emelie Haggberg se ut som foljer: 
Morgonen inleddes med tre timmars bOn och bibellasning. Formiddagama 
agnades at sprâkstudier och hushâllsarbete. Om det sistnamnda skriver 
Emelie Haggberg: " ... som icke kunna specificeras men som hvarje husmo
der kanner till. "93 Pa eftermiddagama gick sedan Emelie Haggberg 
regelbundet pa besok i enskilda hem, pa krogar elier i arbetarbaracker for att 
hâlla moten for afrikaner. Â ven kvallama agnades at vackelsemôten pa olika 
hall i staden och "hvarje sondagsmorgon ki. 9 brôdsbrytelse oss emellan; vi 
ga sa starkta ut att vittna om var dyre Jesus da vi fürst lefvat in i minnet af 
hvad han gjort fOr oss."94 

Det framgar i ett brev fran Emelie Haggberg att missionarema kunde 
hâlla vackelsemoten i staden genom att samarbeta med en afrikansk predi
kant vid namn Umatibula. Hon forkunnade i denne mans kapell dar "det var 
pagaende vackelse" och hon omtalade Umatibula som "ett stort vittne fOr 
Gud".95 1 detta fall kunde saledes Emelie Haggberg ga in i en redan 
pagaende verksamhet av och for afrikaner i Pietermaritzburg. 

Emelie Haggbergs missionsarbete i Pietermaritzburg varierades genom 
att hon deltog i evangelisationsresor pa landsbygden i Natal och Zululand. 

90 Brev Emelie Haggberg 15.11.1892 i TS1893, s. 31. 
91 Brev Emelie Haggberg 18.5.1893 i TS 1893, s. 206. 
92 Brev Emelie Haggberg 18.1.1893 i TS 1893, s. 78 ff. 
93 Brev Emelie Haggberg 18.1.1893 i TS 1893, s. 78 f. 
94 Brev Emelie Haggberg 18.1.1893 i TS 1893, s. 79 f. 
95 Brev Emelie Haggberg 15.11.1892 i TS 1893, s. 32. 
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Dessa missionsturer kunde paga i tva till tre manaders tid och dagama agna
des at besok i afrikanska byar. Vackelsemoten hôlls ocksa vid missionarer
nas oxvagn.96 

Att bedoma betydelsen av Emelie Haggbergs missionsarbete i Pieter
maritzburg i ett storre perspektiv ar svart. Mot bakgrund av att hon varit i 
Sydafrika som missionar sedan 1889 och att hon saledes var sprakkunnig 
och insatt i de lokala forhallandena torde mycket tala for att hennes insatser 
var borjan till Helgelsefôrbundets mission i Pietermaritzburg. Visserligen ar
betade hon tillsammans med Oscar Emanuelson inom samma mission, men 
som relativt nyan1and missionar var han knappast den mest tongivande i 
sammanhanget. Precis som ti di gare var in te fôrsamlingsbildning elier ens rak
ning av antalet omvanda malet for Emelie Haggbergs mission. Att fôrkunna 
Jesus var mal nog och huruvida afrikaner omvande sig i samband med hen
nes evangelisation elier i ett annat skede av livet var egalt. Huvudsaken var 
att de omvande sig. Men gladjen var fôrstas stor nar nagon sade ja till Jesus. 

Maka och missionar 
Emelie Haggberg gifte sig med Oscar Emanuelson i Durban den 8 juli 
1893.97 Àktenskapet innebar ingen omedelbar forandring for Emelie 
Emanuelsons missionsarbete, eftersom missioner som Helgelsefôrbundet 
ansag bade ogifta och gifta kvinnor som missionarer. Harvidlag var Helgel
sefôrbundets hallning densamma som exempelvis Kina Inlandsmissionens. 
Denna menade att gifta kvinnor skulle betraktas som missionarer pa samma 
satt som man och ogifta kvinnor.98 Inom Helgelsefôrbundets egen historie
skrivning avspeglas detta genom att bade ogifta och gifta kvinnor inraknas i 
statistik och portratteras med fotografi, da sadana ar tillgangliga, och biogra
fiska uppgifter.99 I materialet efter Emelie Emanuelson ar det slaende hur 
lite utrymme som agnas hennes nya civilstand. Nagra synpunkter om att hon 
efter giftermalet framst borde sta vid sin makes sida elier att hon skulle inta 
en mer undanskymd position fôrekommer inte. 

I synen pa gifta kvinnor ar skillnadema stora mellan Helgelsefôrbundet 
och Svenska Kyrkans Mission. Som framgick i kapitel ett betraktade inte 
Svenska Kyrkans Mission gifta kvinnor som missionarer. En gift kvinna 

96 Brev Eme1ie Haggberg 18.5.1893 i TS 1893, s. 207. Brev Emelie Emanue1son 26.8.1893 i 
TS 1893, s. 319 f. 
97 Vigse1n mellan Emelie Haggberg och Oscar Emanuelson agde rum i skandinavernas kapell 
i Durban. Brev Oscar Emanuelson 13.6.1893 i Bi/aga till TS 20/1893, s. 3. Helgelseforbun
dets missioniirer. 1949, s. 82 f. 
98 Fiedler 1994, s. 33. 
99 Se t.ex. Helgelseforbundet 1887-1937. 1937, s. 231 ff. Helgelseforbundets missioniirer. 
1949. 
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inom Svenska Kyrkans Mission skulle framforallt vara maka, moder och 
husmoder. Inom Helgelseforbundet ansag man daremot att aven gifta kvin
nor skulle ta aktiv del i missionsarbetet. Alla missionarer bade ansvar for att 
sprida det kristna evangeliet till sa mânga som môjligt. Olika klassbakgrund 
och darmed olika ekonomiska forutsattningar kan ocksa ha paverkat synen 
pa den gifta kvinnans uppgift i missionen. Svenska Kyrkans Missions pras
ter och prastfruar kan ha haft mer borgerligt influerade ideal om hemmet och 
kvinnans plats i detta. Mycket talar for att Helgelseforbundets missionarer 
inte fôretradde den typen av ideal. 

Emelie Emanuelson inledde sin nya tillvaro som gift med att tillsammans 
med maken genomfôra en fiera manaders lang evangelisationsresa med ox
vagn i Zululand. Under resans gang missionerade paret genom att tillfàlligt 
ho invid olika zulubyar, besôka dessa och hâlla môten dar det kristna evan
geliet fôrkunnades genom ord och sang. 100 1 november 1893 vistades Emelie 
och Oscar Emanuelson ocksa vid !nanda, dar de bâde hôll vackelsemôten for 
de afrikanska flickor som vistades pa missionsstationen och evangeliserade i 
omkringliggande byar.101 1 Pietermaritzburg fortsatte Emelie Emanuelson 
ocksa som tidigare med sin verksamhet i bl.a. afrikanska arbetarbaracker, pa 
krogar och i kvinnofàngelset.102 Arbetet fortskred kontinuerligt och 
aktenskapet innebar saledes ingen stôrre forandring, snarare det kommande 
bamafodandet. Hon fick sitt forsta barn i juli/augusti 1894 och detta kan ses 
som bôrjan till en ny fas i Emelie Emanuelsons missionsarbete. 

Amy Broberg och Jenny Hâggberg: Avskiljning, 
ekonomi och bakgrund 
1 det begynnande 1890-talet bade Helgelseforbundet haft en form av organi
sation i knappa fern ar och sommarkonferensema pa Torp var ett av de ater
kommande inslagen. Vid dessa midsommarsamlingar antogs och avskiljdes 
blivande missionarer for resa till Sydafrika och Kina, de tva lander dar Hel
gelsefôrbundet bedrev mission.103 Inom denna vackelserôrelse var bade 
kvinnor och man verksamma som evangelister och praxis var att sanda for
kunnare tva och tva till olika delar av Sverige, kvinnor fOr sig och man for 
sig. Pa samma satt som evangelistema forvantades resa runt i Sverige och 

100 Brev Emelie Emanuelson 26.8.1893 i TS 1893, s. 319 f. Brev Emelie & Oscar Emanuel
son 17.9.1893 i Bi/aga till TS 21/1893, s. 1 f. 
101 Brev Oscar Emanuelson 8.11.1893 i TS 1893, s. 390. 
102 Brev Emelie & Oscar Emanuelson 17.9.1893 i Bi/aga till TS 2111893, s. 1 f. Brev Oscar 
Emanuelson 20.2.1894 i TS 1894, s. 117. 
103 Helgelseforbundets mission i Kina borjade 1890 med influenser fran bl.a. Fredrik Frans
son och med samarbete med Hudson Taylors Kina Inlandsmissionen. Se vidare t.ex. Hallen
creutz 1970, s. 26. Kârbrant 1987, s. 82 ff. 
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forkunna Guds ord pa "morka platser", dar manniskor annu in te omvant sig 
till Jesus, skulle evangelistema som reste till Kina och Sydafrika re sa runt, 
eller snarare vandra omkring, och forkunna Kristus. 

Vid Helgelseforbundets midsommarkonferens i Torp 1893 avskildes 23-
ariga Amy Broberg och 26-ariga Jenny Haggberg som Sydafrikamissionarer. 
I protokollen fran Helgelseforbundets tidiga period forekommer termen av
skiljning regelbundet och denna akt bestod av bon for och handpalaggning 
pa de blivande missionarema. Det gar inte att iaktta nagon skillnad i uttryck 
eller agerande vid avskiljandet av kvinnor eller man som missionarer)04 

Forutom Amy Broberg och Jenny Haggberg antogs tva man som Sydafrika
missionarer vid den aktuella tidpunkten. Helgelseforbundet hade darefter tre 
kvinnor och tre man verksamma som missionarer i Sydafrika.1os 

Figur 9. 
AmyBroberg 

Jenny 
Hiiggberg 
(Frcm Helgelse
forbundets 
missions
verksamhet 
under 25-
arsperioden 
1887-1912.) 

De ekonomiska villkoren for en Sydafrikamissionar inom Helgelseforbundet 
var under 1893 en lOn omfattande 250 kronor per kvartal eller ett tusen 
kronor per ar. Denna ersattning var utan konsdifferentiering.106 Helgelsefor
bundet betalade saledes sina missionarer regelbunden lOn och man var har
vidlag inte nagon trosmission, vars utmarkande drag bl.a. var att inte betala 
missionarer aterkommande lOn. Men som Klaus Fiedler papekat ar den eko
nomiska bestamningen av trosmissioner otillracklig. Det handlar snarare om 
en historisk koppling till Taylors Kina Inlandsmission.107 Vid samma tid 
fick ogifta kvinnor i Svenska Kyrkans Mission 765 kronor per ar och man 
som var praster och missionarer 2 550 kronor per ar, oavsett om de var gifta 
eller ogifta. 

A v Helgelseforbundets protokoll fran april 1893 framgar a tt Amy Bro
berg hade ekonomiska mojligheter att sta for resekostnadema till Sydafrika 

104 Se t.ex. FAO, HF:s arkiv, HF:s protokollsbok 1890-1907, A I:1, Styrelsen midsom
markonferens 1894, § 1; Styrelsen25-26.11.1897, § 4. 
105 Missionarema var Emelie och Oscar Emanuelson, Amy Broberg, Jenny Haggberg, Hans 
Nilsson och K. J. Johansson. 
106 FAO, HF:s arkiv, HF:s protokollsbok 1890-1907, A I:1, Styrelsen 26.4.1893, § 1. 
107 Fiedler 1994, s. 11. 
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och att fôrsorja sig utan missionarslôn under de fôrsta arens vistelse i 
NataP08 Amy Broberg kom fran egendomen Christiansborg utanfôr Vas
teras och hon hade bl.a. genomgatt hogsta klassen i "Hogre elementarlaro
verket for flickor" i samma stad. Hon hade vidare gatt en hushallskurs i 
Motala och i ett senare skede tjanstgjort vid Statens jamvagars administ
ration i Stockholm.109 

Den upplevda kallelsen att bli missionar harledde Amy Broberg i sin 
egen levnadsteckning till Florakyrkan i Stockholm dar inte minst Otto Witt 
gjort djupt intryck. Genom kontakter i Stockholm blev Amy Broberg hanvi
sad till Helgelseforbundet i vars fôrsorg hon genomgick en manadslang 
bibelkurs. Hon blev darefter evangelist inom samma vackelserorelse tillsam
mans med Mina Hedlund, som sedermera blev missionar i Kina. De tva 
kvinnoma reste runt och holl vackelsemoten i framfôrallt Angermanland. 
Nar Amy Broberg upplevde sin genomgripande kallelse begarde hon avsked 
fran sin tjanst vid jamvagen och hennes nyorientering mottes, enligt henne 
sjalv, med viss skepsis: 

Mina anhôriga och afven andra trodde, attjag blifvit sinnessjuk, men kunde ingenting 
gôra for att forma mig stanna hemma, ty han som sagt 'Ali min vilja skall jag gôra' 
(Es. 46:1 0) utforde sje1f sin sak.11 0 

Amy Broberg hade slakt i Natal och med som ressallskap till Sydafrika 
fôljde hennes mor, som var gammal och sjuk. Den forsta tiden tillbringade 
Amy Broberg hos slaktingar i Natal. 

Jenny Haggberg (syster till missionaren Emelie Haggberg) hade varit 
understodjare till Sydafrikamissionen under en !angre tid. Aven Jenny Hagg
berg hade genomgatt en fralsningsupplevelse i Orebro under senare delen av 
1880-talet.111 Efter detta engagerade sig den blivande missionaren bl.a. i 
sondagsskola, hembesok i Orebros fattiga omrâden och vackelsemoten i 
narliggande stader. Sitt huvudsakliga arbete hade hon i den syaff<ir hon 
overtog nar system lamnade Sverige for Sydafrika. Jenny Haggberg tillhorde 
sedan tidigare Helgelsefôrbundet och till skillnad fran Amy Brobergs mis
sionarsavskiljning fôregicks inte Jenny Haggbergs av nagon kringresande 
evangelisttid. 1 materialet efter Jenny Haggberg finns inget som tyder pa att 
hon hade nagon formell utbildning och inte heller nagra omvittnade sprak
kunskaper. Redan den 16 oktober 1893 anlande hon dock for att bôrja sitt 
arbete som missionar i Natal och Zululand. 

108 FAO, HF:s arkiv, HF:s protokollsbok 1890-1907, A 1:1, Styre1sen midsommarkonferens 
1893, § 1. 
109 Amy Broberg fodd 14.10.1869. Bakgrunden som fo1jer bygger pa hennes egen 1evnads
teckning, "Vara missioniirer. X. Amy Broberg" i TS 1895, s. 85 tT. 
110 "Vâra missionarer. X. Amy Broberg" i TS 1895, s. 88. 
Ill Jenny Haggberg fodd 13.10.1866 i Almundsryd forsamling, Smâland. Bakgrunden som 
foljer bygger pa hennes egen 1evnadsteckning, "Vâra missionarer. XVIII. Jenny Haggberg" i 
TS 1896, s. 343 tf. 

Kapite/2. Emelie Hiiggberg och tva andra kvinnor i Helgelseforbundets tjiinst 1889-1894 141 



1 denna korta teckning av Amy Brobergs och Jenny Haggbergs respektive 
bakgrund framgar aterigen att det inom Helgelseforbundet finns relativt 
knapphandiga personuppgifter om Sydafrikamissionarema. De levnadsteck
ningar kvinnoma sjalva forfattade agnade stort utrymme at omvandelsepro
blematik och upplevda kallelser att bli missionarer. 1 bâde Amy Brobergs 
och Jenny Haggbergs biografier ar kampen om fralsning och kall framtrad
ande drag. Livet fore omvandelsen agnades marginent utrymme medan livet 
efter beskrevs utforligare, framst som en kamp fOr att ga "den ratta vagen". 

Den norska religionsforskaren Lisbeth Mikaelsson har gatt igenom ett 
omfattande material fran olika norska missionsorganisationer och fokuserar 
pa fragor om bl.a. kallelseupplevelser och hur dessa skildrats. Hon visar att 
den upplevda kallelsen fran Gud gav kvinnoma auktoritet och mojlighet att 
bli missionarer snarare an formell utbildning, position eller andra bedrifter. 
Gudsforhâllandet var enligt Lisbeth Mikaelsson det som gav kvinnor moj
lighet att modifiera granser for accepterade kvinnoroller. Darfor var det 
ocksa viktigt att skildra kallelseupplevelser i levnadsteckningar over missio
narer.112 lnom vackelserorelser som Helgelseforbundet var den upplevda 
auktoriteten fran Gud dessutom vasentlig for kvinnomas mojlighet att t.ex. 
predika offentligt. 

Helgelseforbundet ingick i ett natverk av liknande missioner vid denna tid 
och samarbetade exempelvis med Kina Inlandsmissionen. Denna mission 
füresprakade tidigt kvinnor i missionsarbete och man ansag till och med att 
kvinnliga missionarer under vissa omstandigheter bade storre mojlighet an 
man att na icke-kristna manniskor med evangelium. 113 Amy Broberg och Jen
ny Haggberg stannade pa sin vag till Sydafrika en tid pa Kina lnlandsmis
sionens hem i London for att traffa kollegor och for att tillsammans hâlla 
vackelsemoten av olika slag.114 Ocksa under bâtresan till Durban, dit de an
lande i oktober 1893, var en aterkommande aktivitet for Amy Broberg och 
Jenny Haggberg att delta i och att leda bônemoten for passagerare ombord.11s 

1 Helgelsefürbundets historieskrivning fran 1 00-arsjubileet 1987 bar 
Amy Broberg och Jenny Haggberg hamnat utanfor bild. 1 stallet star fol
jande att lasa: "De forsta missionarema Oscar Emanuelson, K J Johansson 
och Hans Nilsson ... ". Att Amy Broberg och Jenny Haggberg blev missio
narer i Sydafrika samma ar som K. J. Johansson och Hans Nilsson bar 
uppenbarligen fallit i glomska.116 

112 Mikaelsson 1995, s. 35, s. 37. Mikaelsson [2000], kapitel nio. 
113 Om Kina Inlandsmissionen och kvinnor inom denna, se t.ex. Williams 1993, s. 45-53. 
114 Brev Jenny Hiiggberg 18.11.1893 i TS 1894, s. 1 O. 
115 Brev Jenny Hiiggberg 18.11.1893 i TS 1894, s. 12. 
116 Kârbrant 1987, s. 67. 
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Missionsstationens begrânsade betydelse 
Det har redan framgatt att missionsstationen hade begransad betydelse fôr 
Emelie Haggbergs tidiga verksamhet i Natal. lnom Helgelseforbundet hade 
missionsstationer inledningsvis ocksa en underordnad funktion eftersom 
missionsarbetet koncentrerades till att evangelisera. 1 en av Helgelsefôrbun
dets tidiga skrifter star füljande att Hisa om detta: 

Meningen var fran bôrjan, att han [Oscar Emanuelson] och de missionsarbetare, som 
senare kunde komma att utsiindas, icke skulle grundliigga missionsstationer, utan 
genom resor och vistelse bland zuluema i deras byar i sa vidstriickt man som môjligt 
evangelisera landet. Detta praktiserades ocksa till en bôrjan i ganska stor utstriickning, 
da lânga resor foretogos i landet, dels till fots och dels i oxvagn.ll7 

Helgelseforbundet ville i sin Sydafrikamission efterlikna det rorliga evange
lisationsarbetet i Sverige och foljaktligen skulle missionarema resa omkring 
och predika fôr sa manga som mojligt. Man lade inte sa stor vikt vid fôr
samlingsbildning, institutioner som skolor och bamhem eller etablerandet av 
missionsstationer.II8 1 Pietermaritzburg inrattade sig visserligen Emelie 
Emanuelson i ett mer kontinuerligt arbete men fôrsamlingsbildning var inte 
aktuell. Hon poangterade ocksa att det inte var, vad hon kallade, "varldslig 
utbildning" som missionen skulle bibringa afrikaner. Med detta menade hon 
vasterlandsk civilisation som inte satte Jesus i fokus. Hon skrev istallet att 
" ... in tet andet end Kristi Evangelium er hvad Hedningeme beh0ver, og at 
intet andet i Verden kan reise op et Folk afSyndens Dynd".ll9 

Jenny Haggberg och Amy Broberg tog under sin inledande tid i Natal 
aktiv del i missionen i Pietermaritzburg. De deltog i missionsmoten i arbe
tarbaracker och pa krogar i staden.120 Redan i januari 1894 genomforde de 
sin fôrsta evangelisationsresa, tillsammans med Oscar Emanuelson, till olika 
delar av Natal och Zululand. Missionarema hall moten i zulubyar, ofta till
sammans med nagon zuluevangelist. 121 Under denna resa var Amy Broberg 
och Jenny Haggberg vid ett tillfalle med och ledde sondagsmote fôr ungdo
mar pa ett hügt berg, dar samtidigt missionar Hofmeyer inom den Hol
landskt Reformerta Kyrkan, tillsammans med missionar van der Roogen, 
ledde mate for man. Ytterligare ett par missionarer samlade zulukvinnor. 122 

Evangelisationsresan under bürjan av 1894 avslutades i och med att Amy 

117 Helgelseforbundets missionsverksamhet under 25-arsperioden 1887-1912. 1912, s. 111. 
118 Se t.ex. brev Emelie Hiiggberg 27.2.1892 i TS 18/1892, s. 142. 
119 Brev Emelie Hiiggberg odaterat i Missionœren 24/1891, s. 188. 
120 Amy Broberg bôrjade missionsarbete i Pietermaritzburg efter att fürst ha vistats hos sliik
tingar en tid. Brev Jenny Hiiggberg 18.11.1893 i TS 1894, s. 13. Brev Amy Broberg odaterat i 
TS 1894, s. 40. 
121 Brev Oscar Emanuelson 20.2.1894 i TS 1894, s. 115 ff. 
122 Brev Oscar Emanuelson 20.2.1894 i TS 1894, s. 116 f. 
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Broberg och Jenny Haggberg bosatte sig en tid hos en vit nybyggarfamilj for 
att predika i omkringliggande byar och for att battre lara sig zuluspraket.123 

Efter en ny evangelisationsresa under juni-augusti 1894, denna gang till
sammans med bade Emelie och Oscar Emanuelson, stannade Amy Broberg 
och Jenny Haggberg pa den plats som i Helgelseforbundets Sydafrikamis
sion skulle komma att etableras som Bethels missionsstation.124 Missionsar
betet i Natal intradde darefter alltmer i en ny fas dar bl.a. missionsstationer 
fick storre betydelse. Under alla omstandigheter hade de ambulerande mis
sionarema en fast bostad, stationar elier ej. Deras bostader, om an enkla, var 
konkreta tecken pa nagot nytt och de var nagot mer an ett embryo till en 
klassisk missionsstation med kapell, skola och dispensar. 

Sammanfattning 
1 kapitlet bar Helgelsefdrbundets kvinnor i mission i Natal och Zululand 
behandlats mellan aren 1889 och 1894. Kvinnoma var Emelie Haggberg 
(gift Emanuelson), Amy Broberg och Jenny Haggberg. Emelie Haggberg var 
under sina forsta ar i regionen ansluten till Den Fria Ôstafrikanska Missio
nen men tog emot ekonomiskt underhall fran Helgelseforbundet. Pa plats i 
Natal och Zululand foretradde Emelie Haggberg en ambulatorisk missions
metod, som innebar att kringvandrande evangelisation prioriterades fore 
etablerandet av missionsstationer, ofta med skolor och bamhem. lnom Den 
Fria Ôstafrikanska Missionen skedde nyorienteringar under de forsta aren pa 
1890-talet och sporsmalen gallde inte minst vilken missionsmetod man 
skulle prioritera och vilken hallning man skulle inta till kvinnors missions
arbete. Mycket talade harvidlag fOr att Emelie Haggberg intog en sjalv
standig hâllning, som i forlangningen ledde till att hon en tid hade rik kon
takt med den nordamerikanska Skandinaviska Alliansmissionen och att hon 
senare brot upp ur den norska missionen och i stallet paborjade stadsmission 
i Pietermaritzburg. 125 1 samband med detta valde hon att formellt ansluta sig 
till Helgelseforbundet. Jag ser dock Emelie Haggberg som Helgelseforbun
dets forsta missionar redan fore denna fas. Hon initierade i stor utstrackning 
den namnda svenska missionens arbete i Pietermaritzburg, efter 1893 som 
gift med missionar Oscar Emanuelson. 

123 Brev Oscar Emanuelson 20.2.1894 i TS 1894, s. 117. 
124 Brev Oscar Emanuelson 3.8.1894 i TS 1894, s. 282 f. Emelie Emanuelson var kritiskt till 
Natalregeringen, som hon menade inte hade tillriickligt intresse for missionsverksamhet och 
som diirfor hindrade etablering av missionsstationer pâ nya platser. Emelie Emanuelson 
17.9.1893 iBilaga till TS21/1893, s. 2. 
125 Den Fria ë>stafrikanska Missionen uppgick âr 1899 i Det Norska Missionsforbundet. 
Dessforinnan hade den forstniimnda missionen bâde haft Petra Nie1sen som forestândare for 
Ekutandaneni och Martha Sanne som pionjiir f<ir sko1verksamhet och ledare vid Umhlali 
missionsstation. Fied1er 1994, s. 294. Mellemsether 1995, kapitel 10 samt s. 170. 
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Ar 1893 kom ocksâ Amy Broberg och Jenny Haggberg till Natal som 
missionarer. De anslôt sig da till den upparbetade ambulatoriska missions
metoden som i forsta band evangelister. Det vasentliga var att forkunna 
evangelium for alla och envar. Att rakna omvanda elier att hilda forsam
lingar var inte aktuellt inom Helgelsefôrbundets mission under denna tid. 
Varken Den Fria Ostafrikanska Missionen elier Helgelseforbundet var nâgra 
numerart stora elier inflytelserika missioner. De var troligen inte helier sar
skilt framgângsrika om man ser till antal omvanda och dôpta afrikaner. De 
kvinnliga missionarema prioriterade emellertid inte detta; att vara trogen 
den kallelse man fàtt och att f6rkunna Jesus var det viktigaste. 
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KAPITEL3 

Amy Bull och Mathilda Gustafsson -
pionjârer ât Fribaptistsamfundet 1892-1894 

lnledning 
Ar 1892 kom Amy Bull och Mathilda Gustafsson till Sydafrika som Fribap
tistsamfundets forsta missionarer. Svenska Kyrkans Mission, som etablerats 
for att driva Svenska kyrkans missionsarbete i andra lander, bade redan tvâ 
âr efter sitt grundande antagit den fôrsta missionaren. Aven i Helgelsefor
bundet antogs de fôrsta missionarerna relativt kort tid efter det att rôrelsen 
bôrjat konstituera sig. Fribaptistsamfundet daremot grundades redan 1872 
men antog inte sina fôrsta missionarer forran tjugo âr darefter. Att det var 
kvinnor som blev de fôrsta missionarerna vackte uppmarksamhet inom sam
fundet, som i detta skede bade relativt valetablerade strukturer. Man hekla
gade att ingen man blev missionar och man diskuterade kvinnans ratt att pre
dika i samband med Amy Bulls och Mathilda Gustafssons fôrestâende resa. 
1 Fribaptistsamfundets tidskrift Upplysningens van stod fôljande att lasa 
med anledning av de tvâ kvinnornas missionarsuppdrag: "Det ar visserligen 
blygsamt, att ingen man kan gâ, sâsom man tankt; men Gud kan ju utratta 
mycket afven genom kvinnan, nar det finnes hiingifvenhet for honom."1 

Kvinnor och man bade samma môjligheter att verka som larare inom Fri
baptistsamfundet, och det var efterfrâgan pâ larare, eftersom samfundets 
samhalls- och kyrkokritik fick till foljd att det var vanligt, och helst ônsk
vart, med enskilda skolor for samfundsmedlemmarnas barn. Enligt Fribap
tistsamfundets egen historieskrivning i Fribaptistsamfundet 100 ar var fler 
kvinnor an man omnamnda som larare under samfundets tidiga skede.2 Aven 
inom sôndagsskolan undervisade bâde kvinnor och man.3 Kvinnor kunde 
sâledes verka inom samfundet som lararinnor och darmed undervisa fram
fôrallt barn och ungdomar. Nar det gallde missionarsuppgifterna uttrycktes 
dock en besvikelse ôver att det var kvinnor och inte man som blev de forsta 
missionarerna. Detta indikerar att man sâg missionarsuppdraget som nâgot 
annat an att undervisa barn i ett annat land. Missionarsarbetet innebar bâde 
att vittna om och forkunna det kristna evangeliet. Detta fick till fôljd att frâ-

1 "Referat ôfver liiraremôtet iV. Femebo den 7, 8 mars 1892" i UV 5/1892, s. 73. 
2 Fribaptistsamfundet 100 ar. 1972, s. 64 ff. 
3 Fribaptistsamfundet 100 ar. 1972, s. 60 ff. 
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gan om kvinnans offentliga tal vacktes inom samfundet i samband med Amy 
Bulls och Mathilda Gustafssons antagning. 

Fragan som diskuterades var: "Âr kvinnan enligt Guds ord berattigad att 
predika, huru bora vi da fôrsta 1 Kor. 14:34, 35; 1 Tim. 2:11, 12?"4 Detta 
trots att det till synes inte fanns nagra formella hinder fôr kvinnor att for
kunna Guds ord. Fribaptistema avvisade tanken pa nagon sarskild utbildning 
for predikanter. Att erfara Guds kallelse och ledas av den helige Ande var 
det nodvandiga fôr att fôrkunna evangelium. En altemativ utbildningsform 
blev dock viktig. Den fick formen av att en yngre predikant fick gora sall
skap med en aldre pa predikoresor genom landet och pa sa satt inhamta kun
skaper, fostras av den aldres fôredome och vinna erfarenheter for framtida 
tjanst. Predikantema forvantades resa runt och fôrkunna utan fast tjanst och 
inkomst. 5 Dessa ordningar fôr predikantuppdrag diskuterades in te vid antag
ning av kvinnor som missionarer. Det var i stallet bibeltolkning som stad i 
centrum. 1 frâgan ovan om kvinnors ratt att predika hanvisades dels till 
arden om att kvinnan skall tiga i forsamlingen och dels till arden om att 
kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet, underordna sig och vara tyst 
och stilla snarare an att sjalv undervisa och bestamma. 

Fragan behandlades utforligt i Upplysningens viin, med atskilliga bibel
hanvisningar. Efter att ha slagit fast att kvinnan skall vara ett stôd och en 
hjalp at mannen tog Fribaptistsamfundets ledning stallning fôr kvinnans ratt 
att undervisa i bade den vanliga skolan och i sondagsskolan. Vidare menade 
man att uppmaningen om att kvinnan skall tiga i fôrsamlingen inte skulle 
fôrstas alltfôr bokstavligt och att kvinnor under den fôrsta kristna forsam
lingens tid profeterat och deltagit i offentlig verksamhet av olika slag. Man 
visade ocksa att restriktionema i bibeln harrorde fran en tid nar den helige 
Anden verkade sa kraftigt att det skulle bli oordning i fôrsamlingama om 
alla forkunnade. Det var da sarskilt vanskligt om kvinnor var de som fôr
kunnande, eftersom de ansags ha en ledigare tunga an mannen, vilket kunde 
bidra till oreda. Det noterades vidare att det gjorts en atskillnad mellan gifta 
och ogifta kvinnor i den fôrsta fôrsamlingen. Det var mer vardigt att en ogift 
kvinna predikade an en gift, eftersom en gift kvinnas make kunde vara en av 
ahorama.6 

Efter denna redogorelse fôr hur man tolkade kvinnans ratt att predika i de 
nytestamentliga textema gick man vidare och tog stallning i fragan om kvin-

4 "Referat ofver lararemotet i Gagnef den 7-8 januari" i UV3/1892, s. 43. 
5 Westin 1958, s. 56, s. 62. Fribaptistsamfundet 100 ar. 1972, s. 134 ff. Fribaptistemas hâll
ning i predikantfragan var en kritik mot bade Svenska kyrkan och Svenska Baptistsamfundet. 
Sistnarnnda samfund hade âr 1866 grundat Bete1seminariet for pastorsutbildning. Fribaptist
samfundet tog avstând ifran denna utbildningsform. Priistema inom Svenska kyrkan kritise
rades bade for att lagga alltfor stor vikt vid traditionell utbildning och for att de var statligt 
av1onade ambetsman snarare an kristna forkunnare. 
6 "Referat ofver lararemotet i Gagnef den 7-8 januari" i UV 3/1892, s. 43 f. 
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nors predikande i samtiden. En allman kritik av det myckna predikandet 
angavs: "Men nu ar det ett stort missbruk med kvinnopredikande - dock det 
ar ofta sa afven med mannens predikan."7 Efter detta papekande var man 
dock snar med att fastsla att man inte ville att kvinnans tal skulle tystna: 

Men det ar ensidigt och fôr lângt gatt, om man helt ville tillhiilla kvinnans mun, sa att 
hon icke ails skulle Ïa lara andra elier tala till uppbyggelse. Ofver bamen har kvinnan 
en stôrre makt an rnannen, och nar hon ar gudfruktig passar hon bra tilllararinna. Och 
dâ en sant gudfruktig kvinna talat offentligt, har afven det ofta varit till fralsning och 
uppbyggelse fôr bâde barn och aldre.8 

Det framkom alltsa att kvinnan ansags lampad att undervisa barn och att 
vara lararinna. Nagot avstandstagande vad gallde kvinnans offentliga tal fôr 
ôvrigt fanns in te. A vslutningsvis framkom orsaken till att fragan om kvinno
predikan aktualiserats: 

Det har varit till god uppbyggelse och gagn fôr mânga, att t.ex. vara missionssystrar, 
som Ïatt gâfva att tala offentligt och hafva fôrtroende i fôrsamlingama, hafva rest 
omkring och talat, och sa hafva de darigenom afven blifvit kanda nagot har hemma, 
innan de resa ut, ty de hafva icke upptradt och talat pa ett ytligt elier lattsinnigt utan 
pâ ett ansprâkslôst och vardigt satt. Och om de har hemma icke skulle Ïatt tala med 
den gâfva de ïatt, skulle man val helier icke kunnat anfôrtro dem att ga till Afrika fôr 
att tala till hedningama.9 

Amy Bull och Mathilda Gustafsson hade rest runt och talat offentligt infôr 
sin resa till Sydafrika. Det framhôlls att deras tal varit ansprakslôst och att 
det framfôrts pa ett vardigt satt. Pa vilket satt kvinnor talade tycks fôljaktli
gen ha varit ett kriterium pa om det ansags ratt elier fel. Amy Bulls och 
Mathilda Gustafssons uppgift i Sydafrika angavs i citatet ovan som att tala 
med manniskor om det kristna evangeliet. 

Fribaptistsamfundets namn var fôremal fôr diskussion under de fôrsta 
aren och i samband med detta kan man notera hur det relativt ofta gjordes 
atskillnad mellan det formella och officiella namnet Fribaptistsamfundet och 
Brôdraskapet, det uttryck som anvandes i de egna sammanhangen.10 Brôdra
skapet tillat kvinnor att verka som lararinnor och missionarer med predi
kantuppdrag, om an kvinnornas missionarsuppdrag var en nôdatgard efter
som det saknades man. Kvinnor var fôljaktligen inte uteslutna ur 
brôdraskapet. 

7 "Referat ôfver lararemôtet i Gagnef den 7-8 januari" i UV 3/1892, s. 44. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 1 Upplysningens viin frân ar 1888 star namnet avdelat Fri-Baptister och âret darpa var 
namnfrâgan uppe till diskussion vid ett môte. Det ansâgs dâ att namnet Fribaptister var otill
fredsstallande och fôrslag fanns istallet om att kalla samfundet fôr Guds fôrsamling. Nagot 
beslut fattades aldrig vid detta tillfalle. Vid ett môte i Vasterfiirnebo ar 1894 enades manom 
beteckningen Fribaptister. Frâgan var aterigen uppe fôr omrôstning vid motet i Bispberg 
samma âr varvid det redan antagna narnnet Fribaptister behôlls och man beslutade att sam
fundet skulle behalla beteckningen framôver. Fribaptistsamfundet 100 ar. 1972, s. 31. 
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Uttrycket brodraskapet vacker andock frâgor om kvinnors och mans del
aktighet i samfundet. Inom Fribaptistsamfundet var utvecklingen mot ett 
organiserat samfund en lângsam process. Nar samfundet likval organiserade 
sig var det man som utgjorde ledarskapet, man som ingick ide fôrsta styrel
sema och uteslutande man som tycks ha agerat vid aldste- och lararmoten.II 
Uttrycket brodraskapet kan sâledes ha influerats av att samfundsledningen 
utgjordes av man medan Fribaptistsamfundet âsyftade alla medlemmars 
gemenskap. Bruket av brodraskapet i kallmaterialet visar dock att sâ inte var 
fallet. 12 Om man slutfor detta resonemang skulle det snarare vara den man
liga overordningen i samfundsledningen som ocksâ bestamde hur man 
benamnde hela gruppen av likasinnade. Samtidigt efterstravade fribaptister
na en demokratisk ordning och vid gemensamma moten fick alla medlem
mar rasta vid olika beslut. Beslutet att sanda Amy Bull och Mathilda 
Gustafsson som missionarer till Sydafrika avgjordes exempelvis genom ett 
demokratiskt beslut dar handupprackning forekom. Det var sâledes inte fra
gan om nâgon sluten omrostning. 13 Eftersom kallmaterialet till Fribaptist
samfundets tidiga historia inte omfattar nâgra forteckningar over deltagare 
vid olika sammankomster, kan frâgan om andelen kvinnor och man i dessa 
sammanhang inte avgoras.I4 

Brodraskapet kan tolkas som en del av sin tid, dar vackelserorelsema 
anvande bibliskt inspirerade benamningar pâ sin gemenskap och med dem 
âsyftade bâde kvinnor och man. Kvinnor kunde sjalva anvanda uttrycket 
broderskap som bild for den kristna gemenskapen inom vackelserorelsema 
vid denna tid. 15 Anvandningen av uttrycket brodraskapet kan ha visat han 
mot en omedveten eller medveten manlig norm. Uttrycken om besvikelse 
over kvinnor som de forsta missionarema indikerar detta och argumentatio-

11 SAL, FB:s arkiv, Bunt 27, Bok 1: Protokollsbok for Fribaptistema i Sverige, Arsmoten 
1894-1926, protokoll for aldstemote 19.10.1896 § 3. For personer inom Fribaptistsamfundets 
historia som lyfts fram som ledande, se Fribaptistsamfundet 100 ar. 1972, s. 187 ff. Hiir 
anges endast man, hiir finns ocksa foljande att lasa: "Inom Fribaptistsamfundet har alla 
betraktats som broder i Kristus." For man som agerande vid samfundets olika moten, se 
protokoll i SAL, FB:s arkiv, Bunt 27, Bok 1: Protokollsbok for Fribaptistema i Sverige, 
Arsmoten 1894-1926. 
12 Se t.ex. SAL, FB:s arkiv, Bunt 27, Bok 1: Protokollsbok for Fribaptistema i Sverige, 
Arsmoten 1894-1926, protokoll fOr liirarmote 14-15.10.1895, § 1. Brev Helge Akesson 
19.2.1892 i UV 5/1892, s. 77. Har skriver Akesson om Amy Bull och Mathilda Gustafsson 
"som utgar frân brodraskapet for att arbeta i hednavarlden" och om att forsamlingama ska sta 
upp som en man och som broder. 
13 "Referat ofver liiraremotet iV. Femebo den 7, 8 mars 1892" i UV511892, s. 74: "Man 
ofvergick sedan till omrostning, da det genom handupprackning syntes, att nastan alla voro 
eniga om, att de skulle fà ga. Ingen rostade diiremot. Darefter afskildes de genom bôn och 
handers palaggning." Fribaptistsamfundet 100 ar. 1972, s. 30 ff. 
14 For att forsoka hitta sadana forteckningar har jag gâtt igenom arkivmaterial efter Fribaptist
samfundet samt aktuella argangar av Upplysningens viin. 
15 Se t.ex. Lina Sandells psalm/sâng "Âr det sant att Jesus ar min broder?", sarskilt vers fern. 
Sionstoner, Evangeliska Fosterlandsstiftelsens sangbok, fürst utkommen ar 1889. 
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nen for kvinnor som missionarer med ett forkunnaruppdrag var snarare 
pragmatisk an teoretisk. 

Mot bakgrund av det som tecknats om kvinnor som brôdraskapets mis
sionspionjarer stalls precis som i de tidigare kapitlen fôljande fragor: Vilka 
var kvinnoma som var Fribaptistsamfundets forsta missionarer? Hur bedrev de 
mission i Natal? Hur bemôtte de afrikaner i sitt arbete? Eftersom det uttryckts 
besvikelse ôver att det var kvinnor och inte man som blev missionarer staller 
jag ocksa fragor om deras stallning som missionarer. Âven i detta kapitel 
relateras Fribaptistsamfundets kvinnor i mission till omgivningen i Natal. 

Kvinnomas pionjararbete inom Fribaptistsamfundet kommer att jamfôras 
med det som framkommit i de tva tidigare kapitlen om kvinnors missionsar
bete i Svenska Kyrkans Mission och Helgelsefôrbundet. Pa detta satt kanjag 
fôrhoppningsvis komma vidare i forsôken att ge en sa fullstandig bild som 
môjligt av kvinnors insatser i svensk Sydafrikamission under den aktuella 
perioden. Kapitlet inleds med antagningen av Amy Bull och Mathilda 
Gustafsson 1892. Som bortre grans ar 1894 motiverat eftersom kvinnomas 
forsta tid i Sydafrika avslutades da. Missionen uttryckte vid den tidpunkten 
aterigen ett behov av man i arbetet. 16 Varfôr kunde inte Amy Bull och 
Mathilda Gustafsson vara missionarer i Natal utan man som kollegor? 

Amy Bull och Mathilda Gustafsson: Bakgrund och 
antagning 
Tillkannagivandet att Amy Bull och Mathilda Gustafsson antagits som 
missionarer uttrycktes pa fôljande satt i en av Fribaptistsamfundets fôrsta 
beskrivningar av sin missionsverksamhet i Sydafrika: 

Pa aldste- och liiraremotet i Vaster-Famebo den 7 mars 1892 hade Brodraskapet 
gladjen att tà avskilja vâra forsta missionarer for Sydafrika. Dessa voro tva svaga men 
i Herren starka och frimodiga systrar, Amy Bull fran Ryssby i Smaland och Mathilda 
Gustavsson fran Grytnas i Dalama. 17 

A vskiljningen var offentlig och bestod av handpalaggning och bôn. Samfun
det bekraftade pa detta satt Amy Bulls och Mathilda Gustafssons missio
niirsuppdrag. A vskiljningen av dessa "tva svaga men i Herren starka" kvin
nor hade fôregatts av tidigare forsôk inom samfundet att pabôrja mission i 
andra lander. Redan 1888 anmalde ett par unga man intresse for att bli 
missionarer i nagot frammande land.18 Dessa manliga intressenter foljdes 

16 "Referat ofver lararemotet i Vesterfemebo d. 5, 6 juni" i UV 8/1893, s. 126. Brev Amy 
Bull & Mathilda Gustafsson 4.11.1893 i UV 2/1894, s. 25. Mission bland Sydafrikas info
dingar 1925, s. 12. Hansson & Wennberg 1991, s. 251. 
17 Mission bland Sydafrikas infodingar. 1925, s. 9. 
18 "Missionens vigt" i UV3/1888, s. 25. 
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sedan av fler. En man onskade resa till Afghanistan som missionar 1888.19 
Aret darpa diskuterades vikten av att sanda missionarer och i det samman
hanget var det tydligt att det var man som var tankta for missionarsuppgif
tema.20 Vid en samling inom samfundet i februari 1891 namndes en kvinna 
som intresserad av missionstjanst. Vid detta tilWille redogjorde bâde en man 
och en kvinna for viljan att bli missionarer, mannen muntligt och kvinnan 
brevledes, men deras namn omnamndes inte. 1 materialet framkommer det 
inte nagot ytterligare om den anonyma kvinnan och de oftast icke namn
givna mannen. De fôrsta forsoken att sanda ut missionarer realiserades inte. 

Amy Bull och Mathilda Gustafsson omnamndes for forsta gangen som 
blivande missionarer vid ett lararmote i Bispberg i maj 189I.21 Som brukligt 
var hade medlemmar haft mojlighet att inkomma med frâgor till motet och 
ett av sporsmalen handlade om samfundets missionsverksamhet. 1 svaret kan 
man notera att samfundsledningen inkluderade aven kvinnor som tankbara 
missionarer, vilket inte varit fallet tidigare. Efter en nagot mer allmant hal
len utlaggning om vikten av mission kan man lasa: 

Det upp1ystes om, att tva sant gudfruktiga systrar, M. G. och A. B., klinna sig allvar
ligt manade att ga ut till hednavar1den. De som klinde dem forordade deras resa, 
hvarpa motet fattade det bes1ut, att vi bora befordra och understôdja dem, om de ha 
tro till a tt resa. 22 

De "tva sant gudfruktiga systrar, M. G. och A. B." var alltsa Mathilda Gus
tafsson och Amy Bull. Den senare kom fran Langseruds socken i Varmland 
och var fodd den 10 januari 1861. Nar hon antogs som missionar hade hon 
sedan en tid tillbaka tillhôrt en forsamling inom Fribaptistsamfundet i 
Ryssby i Smaland. Nastan ett ar senare avskiljdes Amy Bull "genom bOn 
och handers palaggning" for missionstjanst vid ett mote i Vasterfamebo den 
7 mars 1892 och hon var da nyss fyllda 31 ar.23 

Av motesreferatet fran Vasterfamebo framgick att Amy Bull tjanstgjort 
som lararinna. Hon beskrev hur hon provat sin kallelse genom att vardera 
gladjen i sitt arbete. Eftersom arbetsgladjen minskat alltmer menade hon sig 
se tecken pa att Gud ville leda henne pa andra vagar. Amy Bull hade over
vagt om hon skulle ansluta sig till Jonkopings missionsforening och sa 
kanalisera sitt missionsintresse. Detta hade dock fâtt sta tillbaka, da hon i 
stallet tolkat ett mote med tva man inom Fribaptistsamfundet som ett uttryck 
for den vag hon borde valja fOr att bli missionar. Det ar intressant att notera 
hur viljan att bli missionar och gora nâgot fOr, som Amy Bull sjalv uttryckte 
det, ". . . hedningama, som aro i stor nod" prioriterades fore eventuell sam-

19 ''Referat fran 1liraremôtet iV. Femebo den 12, 13 juni 1888" i UV 5/1888, s. 62. 
20"Referatfran1liraremôteti0rsaden 15, 16apri11889"i UV7/1889,s.110. 
21 "Referat ôfver 1liraremôtet i Bispberg den 19, 20 maj 1891"i UV7!1891, s. 108 f. 
22 "Referat ôfver 1liraremôtet i Bispberg den 19,20 maj 1891"i UV?/1891, s. 109. 
23 Mission bland Sydafrikas infodingar. 1925, s. 9. Minnesalbumfrlm Fribaptistsamfundets 
missionsarbete i Afrika under femtio ar. 1942, s. 7. 
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fundstillhôrighet. 24 Arbete fOr Guds rike var det centrala fôr Amy Bull. Frâ
_gan om vilket samfund hon blev missionar inom var snarast av instrumentell 
art. Har kan likheter ses med exempelvis Ester Goës, som jag behandlade i 
kapitel ett, och Emelie Haggberg, som stod i centrum i foregaende kapitel. 
Nar Ester Goës fick avslag pa sin ansôkan om att bli missionar i Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen vande hon sig i stallet till Svenska Kyrkans Mission. 
Emelie Haggberg fOrverkligade sin missionarsdrôm fürst i Den Fria Ostafri
kanska Missionen och sedan i Helgelseforbundet. Samfundsgranser, eller 
fragan om i vilken mission man skulle arbeta, var saledes inte sa viktiga for 
dessa kvinnor. 

Det i Upplysningens van atergivna vittnesbôrdet, som Amy Bull avlagt 
infor samfundets medlemmar vid marsmôtet 1892, ar dominerat av kallelse
tanken och hur denna upplevda religiôsa kallelse har prôvats och forstarkts. 
Amy Bull menade sig vara helt forvissad om att Gud ville att hon skulle resa 
som missionar till Afrika och hennes atergivna tal avslutades: "Hon var da 
villig att lamna allt och kande sig mycket tacksam till Gud att nu îa offra sig 
i hans tj anst. "25 

Att Amy Bull var lararinna erbjuder vissa infallsvinklar att forsta hennes 
livshistoria fore missionsarbetet. Lararinneyrket var det vanligast fOrekom
mande bland de kvinnor som blev missionarer under 1890-talet. 1 den be
markelsen var Amy Bull inte unik. Daremot hade lararinnor inom Fribaptist
samfundet andra erfarenheter. De kunde tjanstgôra i samfundets egna s.k. 
vardagsskolor. Fribaptistema var kritiska till att lata sina barn ga i vanliga 
skolor, eftersom de dar skulle lasa katekesen. Man ônskade i stallet att bar
nen skulle lasa bibeln. Fribaptistiska kvinnor och man var larare i samfun
dets egna skolor. Denna skolverksamhet motte blandade reaktioner i byg
dema och ledde emellanat till konflikt mellan larare och myndighet.26 

Mathilda Gustafsson antogs ocksa som en av Fribaptistsamfundets fôrsta 
missionarer. Hon var fOdd den 10 augusti 1867 i Grytnas socken i Koppar
bergs lan. Vid tiden fôr sin antagning till missionar var hon medlem av fri
baptistfôrsamlingen i Stusshyttan. Hon avski1des tillsammans med Amy Bull 
vid Vasterfamebomôtet 1892 och var 24 ar gammal da hon pabôrjade resan 
till SydafrikaP 

Â ven i Mathilda Gustafssons redogôre1se infôr namnda môte star den 
person1igt upplevda kallelsen till missionstjlinst och prôvning av kallelsen i 
centrum. Mathilda Gustafsson hade fürst tlinkt att ligna sig at skolverksam
het men menade sig vara forvissad om att det inte var hennes rlitta uppgift. 
Missionsuppdraget stod klart for henne efter det att hon upplevt Guds ka1-

24 "Referat ofver 1araremotet iV. Fernebo den 7, 8 mars 1892" i UVS/1892, s. 73. 
25 Ibid. 
26 Fribaptistsamfundet 100 ar. 1972, s. 64 tf. Aberg 1995, s. 23. 
27 Minnesalbumfran Fribaptistsamfundets missionsarbete i Afrika under femtio ar. 1942, s. 8. 
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lelse bâde i vaket tillstand och i en drom. Det som en tid forhindrat Mathilda 
Gustafsson att bli missionar var att hennes far ville ha henne kvar for hus
hâllsarbete i foraldrahemmet. Fadem hade till och med i ett visst skedè for
bjudit henne att bli missionar. Efter ett flertal misslyckade forsok att fà 
fadem att andra sig beslutade hon att trotsa honom och bli missionar. 1 detta 
skede hamtade hon ledning i bibelord om att lamna sin faders hus och sin 
fodelsebygd. 28 

Mathilda Gustafsson hade inte nagra rikare sprakkunskaper. Det 
framkommer i hennes eget vittnesbOrd nar hon uttrycker tacksamhet over 
Amy Bulls samtida vilja till missionstjanst. Av sammanhanget framgar det 
att Amy Bull var kunnig i engelska, nagot som senare bekraftades i de over
sattningar hon gjorde fran det namnda spraket till svenska och som aterfinns 
i Upplysningen viin.29 

lnnan Mathilda Gustafsson och Amy Bull antogs som missionarer hade 
de rest runt till olika fribaptistfûrsamlingar i Sverige for att gora sig kanda 
och for att forankra sitt kommande missionsarbete.30 1 slutet av 1891 
tillkannagavs kvinnomas forestaende resa till Zululand i Sydafrika.3 1 Detta 
var forsta gangen den geografiska destinationen fOr missionarema omnamn
des. Att valet fûll pa Sydafrika hangde samman med de kontakter som etab
lerats mellan Fribaptistsamfundet och de redan introducerade Sydafrika
missionarema Emelie Haggberg och Otto Witt. Dessa tva var vid denna 
tidpunkt anslutna till Den Fria Ostafrikanska Missionen. Otto Witt traffade 
och samtalade med Amy Bull och Mathilda Gustafsson i Sverige. Brev fran 
Emelie Haggberg och Otto Witt finns publicerade i Upplysningens viin.32 

Amy Bull och Mathilda Gustafsson fick framforallt praktiska rad om resa, 
ekonomi, klader och sprakstudier fran de bada erfama missionarema. For ett 
ars uppehalle i Sydafrika uppgavs 700 kronor som en rimlig summa for en 
person. Amy Bull och Mathilda Gustafsson fick râdet att studera sprak en tid 
i London fore resan till Sydafrika. 

Kalloma ar sparsamma om Amy Bulls och Mathilda Gustafssons liv och 
verksamhet innan de antogs som missionarer. Samfundets egen historie
skrivning ger fà detaljer utüver nar och var kvinnoma var fûdda. Orsakema 
till denna brist kan vara flera. En kan vara bristande kunskap om den 
enskilda individens liv. En annan kan vara att personen i frâga inte varit med 
om nagot handelserikt eller uppseendevackande fOre sin missionarstjanst. 
Det kan ocksa spegla en specifik syn pa vad som ansags vasentligt inom Fri-

28 "Referat ôfver 1araremôtet iV. Femebo den 7, 8 mars 1892" i UV 5/1892, s. 73. 
29 ''Nyttja mig ratt, allt gâr dâ 1att" i UV 4/1893, s. 58 ff. "Krôningsdagen" i UV7/1894, s. 97. 
30 "Tillkannagifvande" i UV7/1891, s. 112. 
31 "Tillkannagifvande" i UV 11/1891, s. 176. Amy Bulls och Mathilda Gustafssons resa till 
Sydafrika som missionarer uppmarksammades i t.ex. Chicagobladet, 28 juli 1891. 
32 "Otto Witt och bref fr. Afrika" i UV 8/1891, s. 126 ff. "Tillkannagifvande" i UV 1111891, 
s. 176. Brev Emelie Haggberg i UV 3/1892, s. 46 f. 
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baptistsamfundet. Omvandelse till kristen tro och upplevd religios kallelse 
till missionarstjanst var troligtvis de viktigaste handelserna att fokusera pa i 
en levnadsteckning fôr blivande missionarer. Fragan om formella meriter 
som utbildning, examina och tidigare yrkeserfarenhet tedde sig med omvan
delsens ogon relativt ovidkommande eller som nagot praktiskt som man 
kunde lara sig. Fribaptistsamfundet foretradde ocksa en uppfattning dar 
utbildning inte var avgorande for vare sig predikanttjanst eller lararinne
tjanst. Man stallde saledes inga formella utbildningskrav pa blivande kvinn
liga missionarer. Detta till skillnad fran Svenska Kyrkans Mission, som 
efterfragade kvinnor med lararinneutbildning. Likheterna mellan Helgelse
fôrbundet och Fribaptistsamfundet var daremot stora. For dem var en 
persons kallelse och trosvisshet viktigare an examen fran ett seminarium. 

Mot denna bakgrund kan man ocksa lasa och tolka uttalandena infôr 
Amy Bulls och Mathilda Gustafssons kommande resa. Det star om kvin
norna som "svaga, men starka i Herren" och om deras pionjarinsats som "en 
ringa begynnelse". 33 Dessa uttalanden kan vara del av en radande kvinno
syn, men kanske troligare vara del av ett sammanhang dar uttryck som 
avspeglade manniskans ringhet och Guds storhet var vanliga bâde i sprâket 
och i trosovertygelser. 

1 ett utforligt referat fran lararmotet i Vasterfàrnebo i mars 1892 atergavs 
hur Amy Bull och Mathilda Gustafsson talat infôr de fôrsamlade om sin 
overtygelse om att bli missionarer.34 Mathilda Gustafssons tai gav uttryck 
fôr en viss oro over det faktum att Amy Bull och hon var kvinnor: 

Hon hade beriiknat, att det skulle blifva svârt att komma âstad till hedningama, 
emedan hon kande nâgras tankar och tankte brôdraskapet i sin helhet vara emot 
kvinnans offentliga verksamhet; men hon hade andâ icke kant det sâ, att hon velat 
draga sig tillbaka. Hon hade val tiinkt pâ, om hon skulle offra allt hvad hon kunde tOr 
saken, men kunde dock icke blifva nôjd med att blifva hemma, och nâgon annan 
skulle gâ i hennes stalle. Fore Bispbergs môte hade syster Amy och hon bedt, att om 
Gud icke fick sanda nâgon broder, brôdema âtminstone icke skulle forhindra dem att 
fara ... Hon fruktade icke for att satta ut si tt liffor Herren.35 

Fribaptistsamfundets ursprungliga onskan att erhâlla en man som missionar 
framkommer tydligt. Antagningen av kvinnor legitimerades av att det inte 
fanns nagon man for uppgiften och av kvinnornas totala offervillighet i 
Guds tjanst. 

Att man inom Fribaptistsamfundet uttryckte en besvikelse over att det var 
kvinnor som kom att bli de fôrsta missionarerna kan tolkas som en oro over 
vad som vantade de tva kvinnorna pa plats i Sydafrika. 1 brev fran Emelie 
Haggberg i Upplysningens van uppmarksammades fragan om eventuella 

33 Mission bland Sydafrikas infodingar. 1925, s. 9. Minnesalbumfrcm Fribaptistsamfundets 
missionsarbete i Afrika under femtio ar. 1942, s. 7. 
34 Redovisningen som foljer bygger dar intet annat anges pâ det âtergivna môtesreferatet i UV 
5/1892, s. 73 tf. 
35 "Referat ôfver lararemôtet iV. Femebo den 7, 8 mars 1892" i UV5/l892, s. 73 f. 
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faror for ensamma kvinnor i en frammande omgivning. Men i samma brev 
papekades den stora nytta som just kvinnor kunde gora som missionarer, 
framforallt som uppsokande bymissionarer bland afrikaner.36 

Amy Bull bade arbetat som lararinna innan hon blev missionar och hon 
bade aven vissa sprakkunskaper. Mathilda Gustafsson daremot tycks inte ha 
haft nagon mer omfattande utbildning eller yrkeserfarenhet. Kvinnorna er
holl ingen regelbunden lôn fôr sitt missionsarbete utan underholls genom in
samlade medel. Detta till skillnad fran bâde ogifta kvinnor i Svenska Kyr
kans Mission och kvinnor i Helgelseforbundets missionstjanst. Daremot 
framgick det i kapitel tva att Emelie Haggberg under sin forsta tid som mis
sionar inte fick lôn utan forsorjdes via bl.a. insamlingar i Sverige och Norge. 

1 samarbete med Emelie Hâggberg 
1 mars 1892 avreste Amy Bull och Mathilda Gustafsson fran Sverige via 
England vidare till Sydafrika. De reste i tredje klass. De beklagade i brev det 
ogudaktiga liv de menade sig mota under resan, och som exempel namndes 
dans, sang och spel, medan kvinnorna i stallet agnade tid at att tala med pas
sagerarna om Jesus.37 Missionarerna ankom till Natal den 26 juni 1892 dar 
de mottes av Emelie Haggberg. Haggberg ordnade allt praktiskt for Amy 
Bull och Mathilda Gustafsson under deras forsta tid i Durban och redan 
forsta kvallen pa plats tog hon med de nyanlanda till afrikanska mans arbe
tarbaracker for att hâlla missionsmote. Emelie Haggberg talade vid motet 
och introducerade de nya missionarerna. Liknande mote hôlls aven for skan
dinaviska sjoman i Durbans hamn.38 

Samarbetet med Emelie Haggberg och Den Fria Ostafrikanska Missionen 
var patagligt under Amy Bulls och Mathilda Gustafssons forsta tid i Natal. 
For att lara sig zulusprâket och introduceras i missionsarbetet reste Amy 
Bull och Mathilda Gustafsson till missionsstationen Ekutandaneni, inom den 
norska missi onen. 39 Sprâktraning skedde ocksa genom a tt kvinnorna under 
en tid bodde bos en kristen zulukvinna vid namn uLuise, som bade kontakt 
med missionen pa Ekutandaneni. Forutom sprakinlarning agnades tiden at 
sma moten med sang och lasning ur bibeln for de manniskor som besokte 

36 Brev Emelie Haggberg i UV 3/1892, s. 4 7. 
3? Brev Amy Bull &MathildaGustafsson3.6.1892 i UV7/1892, s. 106 f. Winquist 1978, s. 147 
angerfelaktigtattFB:s fôrsta missionarer i Sydafrika var Mathilda Gustafsson och Emma Bull. 
38 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 9.7.1892 i UV 10/1892, s. 152. 
39 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 9.7.1892 i UV 10/1892, s. 153. Hansson & Wenn
berg 1991, s. 248 anger felaktigt att Emelie Haggberg och Ekutandaneni vid denna tid tillhor
de Det Norska Missionsfôrbundet. Det var âr 1899 som Den Fria Ôstafrikanska Missionens 
mission overgick till Det Norska Missionsfôrbundet. 
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missionarerna i uLuises hem. Omkringliggande byar gastades ocksa av 
kvinnorna dar de pa stapplande zulu fôrmedlade det kristna budskapet.40 

Att arbeta inom en redan etablerad mission med Ekutandaneni som bas 
var inte vad Amy Bull och Mathilda Gustafsson ônskade. Som pionjarer for 
en i omradet ny mission ville de arbeta mer sjalvstandigt, samtidigt som de 
insag att det fanns atskilliga missioner fran olika konfessioner pa plats i 
Natal. Problemet tycktes inledningsvis vara att finna plats och mark att star
ta verksamhet pa. Fôr Fribaptistsamfundets del blev lôsningen den norska 
familjen Hagemann, som agde en farm tolv engelska mil fran Ekutandaneni. 
Dina och Elias Hagemann ville att kvinnorna skulle starta missionsarbete 
omkring deras farm.41 Eftersom det redan i ett av Amy Bulls och Mathilda 
Gustafssons fôrsta brev fran Natal kan markas bekymmer for missionens 
ekonomi var med stôrsta sannolikhet erbjudandet fran Hagemanns valkom
met. Det innebar att kvinnorna kunde pabôlja egen missionsverksamhet utan 
att bekosta byggandet av en missionsstation.42 Inkôp av mark fôr att etablera 
ny mission tillsammans med tillstand for detsamma kunde dessutom vid 
denna tid i Natalkolonin vara behaftat med problem, legala eller politiska. 

Amy Bull och Mathilda Gustafsson etablerar 
mission pâ Bethany 
1 november 1892 bôrjade Amy Bull och Mathilda Gustafsson sin mission pa 
Dina och Elias Hagemanns farm vid Sinkwasi, vilket var namnet pa bade ett 
samhalle och en flod vid kusten, tio mil norr om Durban. Farmen hette 
Bethany, vilket ocksa blev det namn som anvandes inom Fribaptistsamfun
det. Fôr att harbargera de nyanlanda missionarerna i ett utrymme fOr sig 
hade Hagemanns byggt till sitt hus. 

Redan dagen efter Amy Bulls och Mathilda Gustafssons ankomst upp
sôktes de av tre afrikaner som ônskade lara sig att lasa. En av de fôrsta verk
samheterna i missionen blev fôljaktligen att etablera enkel skolundervisning. 
Kvinnorna betonade i brev till Sverige att skolarbete var betydelsefullt for 
missionen. Genom besôk i zulubyar uppmanade missionarerna byarnas 
vuxna invanare att sanda sina barn till den nya skolan. Vid bybesôken deltog 
inledningsvis aven Dina Hagemann.43 Arbetet organiserades sedermera 
utifran tre tidpunkter varje dag. Tidig eftermiddag samlades barn hos Amy 

40 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 14.8.1892 i UV 1111892, s. 175. Brev Amy Bull & 
Mathilda Gustafsson 28.8.1892 i UV 12/1892, s. 187 ff. 
41 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 29.10.1892 i UV 111893, s. 13 f. 
42 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson odaterat i UV 10/1892, s. 154. 
43 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 22.12.1892 i UV 3/1893, s. 42. Hansson & Wenn
berg 1991, s. 250. 
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Bull och Mathilda Gustafsson fôr enkel skolgang. Sen eftermiddag kom tva 
afrikanska unga kvinnor, Pally och Maluma. Dessa kvinnor var redan 
laskunniga men ville fà vidare undervisning. K vallstid kom sedan sex 
afrikanska pojkar och unga man fôr att fà undervisning efter sina avslutade 
arbetsdagar. Tva av dem var Umsimbili och Nqaka, som var mellan 16 och 
20 ar gamla. For kvinnorna var malet med undervisningen att samtidigt tala 
om evangelium och de syftade till att zuluerna skulle bli troende.44 

Umsimbili, som kom fran Zululand, och Nqaka omnamns ofta i missio
narernas tidiga brev. Stara fôrhoppningar hystes om att dessa skulle kunna 
arbeta i missionen. Umsimbili deltog tillsammans med kvinnorna i bybesok 
pa sondagar, dar de vittnade om Jesus. Missionarernas besok i afrikanska 
byar var en prioriterad uppgift ocksa darfôr att fler barn kom till missions
skolan om deras hembyar fick besok.45 

Amy Bulls och Mathilda Gustafssons missionsarbete inriktades saledes 
tidigt pa skola och uppsokande bymission. Skolan bedrevs efter en tid bâde 
som skola pa dagtid och som sondagsskola. Eftersom kvinnorna uppfattade 
afrikanerna som "okunniga" menade de att den forsta uppgiften var att lara 
dem att lasa. Syftet med detta var att kunna lasa bibeln och i skolundervis
ningen var det endast bibeln som nyttjades som lasebok.46 Missionarerna 
uppfattade ocksa afrikanerna, ofta oavsett deras alder, som barn och menade 
att de "maste behandlas sasom sadana".47 Âven om de afrikanska barnen 
kunde uppfattas som olydiga anvande sig inte Amy Bull och Mathilda 
Gustafsson av fysisk aga som bestraffning. De vande sig i stallet till Gud i 
bOn om enskilda barn som de menade hade sviktande disciplin.48 Kvinnorna 
kommenterade ocksa i brev att den engelska lagen i Natal inte sallan straf
fade afrikaner som forbrutit sig svart, med piskrapp over ryggen, vilket en
ligt kvinnorna gav arr som man fick bara hela livet. Missionarerna menade 
att endast "Guds karleks sol" kunde fôrandra afrikaner, inte straff och aga.49 

Fragan om vilken missionsmetod som skulle prioriteras fôrefaller ha val
lat Amy Bull och Mathilda Gustafsson en del bekymmer. Sporsmalet gallde 
skolundervisningens stallning gentemot uppsokande mission. Kvinnorna fôr
svarade den myckna tid de lade ner pa skolarbetet genom att papeka att det i 
sig var en viktig del av verksamheten. De menade vidare att missionsresor 
bland afrikaner blev mer andamalsenliga om de kompletterades med skol-

44 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 22.12.1892 i UV 3/1893, s. 42 f. 
45 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 12.6.1893 i UV 10/1893, s. 150 f. Brev Amy Bull 
& Mathilda Gustafsson 15.8.1893 i UV 11/1893, s. 171. 
46 Brev Mathilda Gustafsson 15.5.1893 i UV 8/1893, s. 121 f. Brev Amy Bull & Mathilda 
Gustafsson 29.9.1893 i UV 111894, s. 12 f. 
47 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson odaterat i UV 1111892, s. 175. 
48 Brev Amy Bull & MathildaGustafsson 15.8.1893 i UV1111893, s. 171. 
49 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 29.9.1893 i UV 111894, s. 12. 
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undervisning. 50 Amy Bulls och Mathilda Gustafssons ôvervaganden om 
lamplig missionsmetod kan jamfôras med vad som framkommit i tidigare 
kapitel om kvinnor i Svenska Kyrkans Mission och med Emelie Haggberg 
och Helgelsefôrbundets kvinnliga missionarer. 1 Svenska Kyrkans Mission 
dominerades de kvinnliga missionaremas arbete av skolor och bamhem. 
Emelie Haggberg visade daremot inget intresse for att starta skolor utan 
fôresprâkade en ambulatorisk missionsmetod. Amy Bull och Mathilda Gus
tafsson kan sagas ha forenat bada dessa linjer. De satsade pa skolverksamhet 
och uppsôkande bymission och menade att dessa inte uteslôt varandra. 
Satillvida kan likheter ses mellan Amy Bull och Mathilda Gustafsson och 
kvinnor i Svenska Kyrkans Mission. De senare agnade ocksa tid at att besô
ka byar vid sidan om arbetet i skolor och bamhem. 

Mot slutet av 1893 noterade Amy Bull och Mathilda Gustafsson att fier 
och fier kom till sko1an. De angav att 50 afrikaner bevistade skolundervis
ningen och att 16 stycken av dessa deltog i aftonskolan. Zulukvinnan 
Maluma arbetade vid denna tid i missionens skola.51 Missionarema bedrev 
aven en syskola for afrikanska kvinnor och fiickor. Precis som skolunder
visningen forefaller ha pabôrjats eftersom afrikaner ville att missionarema 
skulle lara dem att lasa tycks undervisning i sômnad ha startat nar kvinnor 
och flickor efterfragat sômnadskunskap.52 

Pa sôndagama hôll missionarema môten pa Bethany. Fôrmiddagamas 
sammankomster var ôppna fôr alla ahôrare medan eftermiddagama tycks ha 
samlat framforallt de troende. Amy Bull och Mathilda Gustafsson talade och 
bad da tillsammans med sina trosfrander samt upplyste och fôrmanade dem i 
olika trosfragor. 1 sôndagssamlingama deltog aven Dina och Elias Rage
mann, vilka vid tillfallen aven talade offentligt. Umsimbili medverkade 
emellanat genom att lasa ur Nya testamentet. Maluma uppgavs ha vittnat vid 
nagra sôndagsmôten. 53 Huruvida Hagemanns, Umsimbili och Maluma med
verkade vid formiddagamas elier eftermiddagamas samlingar framgar inte. 

Amy Bull och Mathilda Gustafsson vistades ocksa under vissa tider i 
zulubyar. De beskrev sarskilt ett langre besôk i en by dar de hôll môten for 
att fôrkunna det kristna evangeliet. Kvinnoma uppgav att de mottogs posi
tivt eftersom de satt med under maltidema och at samma grôt som byinva
nama. Nar de darefter besôkte ytterligare en by blev de ombedda att ater
komma fôr att bosatta sig dar och lara invanama att lasa. Under dessa bybe
sôk omnamndes kvinnoma som "larare" av zuluema. 54 Aterigen framtrader 

50 Ibid. 
51 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 4.11.1893 i UV 2/1894, s. 25. Brev Amy Bull & 
Mathilda Gustafsson odaterat i UV2/1894, s. 26. 
5Z Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 2.4.1894 i UV 8/1894, s. 125. 
53 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 29.9.1893 i UV 1/1894, s. 12 f. 
54 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 2.4.1894 i UV 8/1894, s. 125. 
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Hiskunnigheten som central i motet mellan afrikaner och vasterlandska 
missionarer. 

Efter ett knappt ars arbete vid Bethany presenterade Amy Bull och 
Mathilda Gustafsson tankar om sin framtida missionsverksamhet. De mena
de att missionen maste komma nara zulufolket och att det darfor var anda
malsenligt att bygga sma hus pa olika platser dar afrikaner levde. Fôr detta 
kravdes bade fier missionsarbetare, saval afrikanska som svenska, samt mera 
mark att bygga pa. Betraffande mark skedde fôrhandlingar med nybyggare 
som agde stora jordbruk, av vilka en syntes villig att arrendera ut mark till 
missionen. Amy Bulls och Mathilda Gustafssons verksamhetsplan avslutades 
med tankegangar om Jesu ankomst till jorden. Arbetet fôr Guds rike behôv
de helt enkelt ga skyndsamt fram och fôr detta kravdes effektiva missions
metoder och manga arbetare. De bâda kvinnoma havdade att missionarer som 
bodde enkelt bland afrikaner kun de ha goda môj ligheter a tt bedriva mission. 55 

Amy Bull och Mathilda Gustafsson etablerade Fribaptistsamfundets 
tidiga mission som ogifta kvinnor. Under sent 1800-tal fanns ocksa andra 
exempel pa denna arbetsordning i missioner i sydôstra Sydafrika. Det fanns 
dels fall nar enskilda missionsstationer drevs av kvinnliga missionarer och 
dels missionsorganisationer som nastan uteslutande bestod av kvinnliga mis
sionarer. Martha Sanne kan tjana som exempel. Hon ledde under 1890-talet 
verksamheten pa missionsstationen Umhlali inom Den Fria Ostafrikanska 
Missi onen. 56 Inom denna mission var des su tom Petra Nielsen ansvarig for 
bade Ekutandaneni och for mission en i sin helhet vid samma tid. 57 Nar 
Skandinaviska Alliansmissionen startade mission i Natal bestod missio
narskaren av fyra ogifta kvinnor. Nar ett hus skulle byggas och en majsaker 
skulle sas tog kvinnoma hjalp av en man fran Den Fria Ostafrikanska Mis
sionen. Inom Skandinaviska Alliansmissionen aterfanns aven Malla Moe 
och hennes sjalvstandiga mission i nuvarande Swaziland. 58 

Det relativa vârdet av en vit man 
Att Amy Bull och Mathilda Gustafsson var ogifta kvinnor och missionarer 
kan ha medfort vissa problem i deras samtid. Fragan om behovet av man 
som missionarer inom missionen aterkommer nedan. Fôr Amy Bull och 
Mathilda Gustafsson lôstes dock ett problem med husbygge, som kvinnoma 
inom Skandinaviska Alliansmissionen fick ta hjalp av en man fôr. Genom 
Elias Hagemanns forsorg blev aldrig detta praktiska arbete akut under Fri
baptistsamfundets forsta ar av mission i Natal. Nar Amy Bull och Mathilda 

55 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 15.8.1893 i UV 11/1893, s. 171 f. 
56 Mellemsether 1995, s. 156, s. 163 ff. 
57 Fiedler 1994, s. 294. Mellemsether 1995, s. 160. 
58 Fiedler 1994, s. 294. 
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Gustafsson fôrlade sitt missionsarbete till Hagemanns mark och gard erhôll 
de ocksa en yttre ram for sin verksamhet som var till deras fordel. De 
behôvde inte involvera sig i langdragna forhandlingar om att arrendera mark 
och om tillstand att bygga missionsstation. Detta gav aven ekonomiska 
vinster. De undgick aven eventuella diskussioner om lampligheten av att 
ogifta kvinnor bodde pa en missionsstation utan man som missionarskolle
gor. 1 skydd av en man kunde istallet Amy Bull och Mathilda Gustafsson 
paborja mission utan nagra stôrre praktiska problem. Kvinnoma var helier 
aldrig ensamma i sitt arbete. De arbetade tillsammans med afrikaner. 

Missionârerna om afrikanska flickor och kvinnor 
"Det gor oss ondt att se, hvilken hard lott flickoma och deras modrar hafva i 
detta land", skrev Mathilda Gustafsson i ett brev i maj 1893.59 Missiona
rema beklagade situationen for afrikanska kvinnor och flickor. De menade 
att bâde flickor och kvinnor fick arbeta alltfor hârt i forhâllande till afri
kanska pojkar och man. Flickomas sysslor var bl.a. akerarbete, matlagning 
och bampassning. K vinnomas arbete pa akrama var ocksa intensivt och de 
var i sina hem for att vila endast ett par timmar om eftermiddagama. Det var 
just de timmama som flickoma fick ledigt och missionarema tog da emot 
dem i missionsskolan. Mathilda Gustafsson noterade att fier flickor an poj
kar sokte sig till missionen och att flickoma var ivriga att lara och att lyssna 
till evangelium. 60 

Det bande aven att flickor rymde till olika missionsstationer for att und
komma for dem oonskade aktenskap. Mathilda Gustafssons uppfattning om 
lobola framkommer tydligt i samband med hennes notering om missionssta
tioner som fristader for flickor. Hon sag lobola narmast som foraldrars fôr
saljning av sina flickor. Flickomas situation var darfôr elandig medan poj
kama var "fria".61 Flickoma saknade dessutom det for missionaren mest 
centrala. Hon skriver: "Och utom allt detta, veta de ej, att-Jesus vill hjalpa 
dem och fraisa dem till sitt himmelska rike."62 

Missionarema noterade att de flickor och unga kvinnor som sokte sig till 
missionen och som ville bli kristna kunde stota pa motstand fran en del 
anhôriga. Flickomas familjer kunde motsatta sig vasterlandska kladesplagg 
och att flickor skaffade sig Nya testamentet fôr att lasa i sina hem. 1 ett 
specifikt fall nekade dessutom en ung kvinna vid namn Nomfula att vara 
med vid en danstillstallning och detta ska ha upprort manga foraldrar. 

59 Brev Mathilda Gustafsson 15.5.1893 i UV8/1893, s. 122. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Brev Mathilda Gustafsson 15.5.1893 i UV8/1893, s. 123. Om lobola, se t.ex. Berge 2000, 
s. 124 ff., s. 202 ff. 
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Foraldramas bekymmer var, enligt missionarema, att de fick mindre lobola 
for flickor som var kristna. Nar foraldrama planerade att branna upp 
flickomas klader och testamenten vande sig flickoma till Amy Bull och 
Mathilda Gustafsson for att ïa hjalp. Missionarema fôrvarade darefter klader 
och biblar i sin bostad.63 

Amy Bull och Mathilda Gustafsson namnde vidare ett fall dar fadem sla
git en flicka for att forhindra henne att bli kristen. Missionarema misstros
tade over flickomas situation. De uppskattade att flickoma som var i kontakt 
med missionen var mellan 12 och 15 ar gamla. Dessa flickor saknade infly
tande over sina egna liv. Trosten var dock, menade missionarema, att de 
sokte Jesus som sin herde. Darmed skulle en ny framtid oppna sig. 64 

Hon var Maluma och han hette Umsimbili 
De fôrsta dopta afrikanema inom ramen for Fribaptistsamfundets mission 
var den unga zulukvinnan Maluma och zulumannen Umsimbili. De doptes i 
Sinkwasifloden i oktober 1893. Dopet forrattades av manliga missionarer i 
Helgelseforbundet.65 Maluma var en av de tva kvinnor som tidigt sokte upp 
Amy Bull och Mathilda Gustafsson for att ïa undervisning. Hon arbetade 
darefter en tid i missionens skola och vittnade vid moten om sin kristna tro. 
Efter dopet omnamnde de svenska missionarema vid nagot tillfalle Maluma 
som "mycket kar" i den kristna gemenskapen. 66 Maluma fick aven berom 
eftersom hon var "trogen att lasa sitt testamente".67 Under 1894 var Maluma 
med vid begynnelsen av en ny mission vid Nyatikazi. Detta initiativ kommer 
att tecknas nedan. Senare samma ar skrev missionarema att Maluma 
emellanat medverkade med vittnesbord om Herren vid olika samlingar.68 

Under Amy Bulls och Mathilda Gustafssons forsta ar som missionarer 
var saledes zuluer i stor utstrackning med i missionens arbete och forsam
ling. Umsimbili och Maluma var tva av dessa. Som ung afrikansk kvinna 
fortjanar Malumas insatser att lyftas fram i afrikansk historieskrivning. Hon 
har tyvarr erhâllit fel kan i en sentida bok inom Fribaptistsamfundet. Den 
forsta historiska exposé som Fribaptistsamfundet utgivit, Mission bland 

63 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 29.9.1893 i UV 1/1894, s. Il. 
64 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 29.9.1893 i UV 1/1894, s. 12. 
65 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 4.11.1893 i UV2/l894, s. 25. Den afrikanska kvin
nan Maluma ar i breven frân Amy Bull och Mathilda Gustafsson angiven med nâgot olika 
stavning. Jag har har valt att genomgâende anvanda Maluma, eftersom det ar den vanligast 
f6rekommande stavningen i materialet. 
66 Brev Mathilda Gustafsson 2.1.1894 i UV3/1894, s. 44. 
67 Brev Mathilda Gustafsson 2.1.1894 i UV 3/1894, s. 44. I UV 11/1894, s. 174 f., finns ett 
brev publicerat frân Maluma till Helge Akesson, dar hon bi. a. tackar for att han sant larare till 
dem i Afiika. Brevet ar oversatt till svenska av Amy Bull. 
68 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 19.12.1894 i UV5/1895, s. 75. 
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Sydafrikas infodingar samt Nagra drag ur deras hedniska /iv fran 1925, be
stammer det forsta dopet av tva "svarta syskon" till den 24 oktober 1893.69 

Formu1eringen "syskon" ink1uderar bade kvinnor och man och Fribaptist
samfundet markerade genom detta helt korrekt att de forsta dopta var en 
kvinna och en man. 1 den ar 1991 utgivna Mission genom hundra ar bar man 
emellertid fe1aktigt skrivit att de forsta dopta afrikanerna var tva unga 
manJO Darmed kan den fortsatta historieskrivningen om de afrikanska 
medarbetarna riskera att b1i forknippad med insatser fran i forsta band man. 

B1and de forsta dopta afrikanerna fanns aven Nomfula. Hon doptes den 
15 november 1893 efter att fürst ha îatt tillatelse for detta av sin trolovade.71 

Mathilda Gustafssons beskrivning av dopforberedelserna illustrerar hur 
dopet som overgangsrit aven medfôrde patagliga yttre forandringar fOr 
Nomfula. Mathilda Gustafsson skrev: 

Dagen fôrut hjalpte vi henne att till det yttre frigôra sig fran hedendomens stampel. 
Tyg till klader hade hon skaffat sig, ty sedan hon bief troende, kunde hon ej hafva sin 
stolthet i att ga sa blottad som seden ar. Men innan hon kunde pakladas, maste hennes 
hufvud och hâr rentvas fran den rôda smôrja, som ar kafferkvinnornas stôrsta ara och 
prydnad .... Hon var nu glad att tà hôlja sig med en duk.72 

Det fanns saledes ett tydligt samband mellan att bli kristen och dopt och att 
iklada sig vasterlandska kliider. For Nomfula innebar det aven att hennes 
frisyr andrades och att hon knot en sjalett om huvudet. Kopplingen mellan 
klader och kristendom ar aterkommande i missionsmaterial och sa aven i 
materialet for denna studie,73 Att afrikaner vid denna tid skulle kunna bli 
dopta utan att andra det yttre, dvs. kla sig vasterlandskt, var i det narmaste 
uteslutet. Det var dock inte ovanligt att man var vasterlandskt kliidd nar man 
skulle bevista gudstjanster medan man bibehôll afrikansk kladnad hemma i 
sin by. Bruket att andra namn till mer bibliskt inspirerade och/eller vaster
landskt klingande var daremot skiftande. 1 Fribaptistsamfundets material 
moter man inga namnforandringar i samband med dop av afrikaner. 

En tid efter Nomfulas dop doptes aven hennes trolovade Ungululu. Vid 
detta tillfàlle doptes tre afrikaner. Dopen forrattades, precis som tidigare, av 
man som var missionarer inom Helgelsefôrbundet.74 Fribaptistsamfundets 
tva missionarer var kvinnor och dessa fick inte fôrratta dop. For detta och 
aven andra andamal menade darfôr missionen efter en tid att man behovde 
man som missionarer i Natal. For missionens utvidgning till Nyatikazi var 
kvinnors insatser helt avgorande. 

69 Mission bland Sydafrikas infodingar. 1925, s. 12. 
70 Hans son & W ennberg 1991, s. 251. 
71 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 4.11.1893 i UV2/1894, s. 25. Brev Amy Bull & 
Mathilda Gustafsson odaterat i UV 2/1894, s. 26. 
72 Brev Mathilda Gustafsson 2.1.1894 i UV 3/1894, s. 44. 
73 Se t.ex. Jean. Comaroff & John L. Comaroff 1997, kapitel 5. Gaitskell2002, s. 103-108. 
74 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 2.4.1894 i UV 711894, s. Ill. 
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Figur 1 O. En s.k. fore- och 
efter-bild. En zulujlicka i 
traditionell kliidsel och en jlicka 
i viisterliindsk kliidsel. 
Fotografifr!m Hedvig Passes 
fotosamling, men troligen inte 
taget av henne. (Fotografi 
SKM·s arkiv.) 

Gômda och glômda kvinnor som pionjarer vid 
Nyatikazi 
Amy Bull och Mathilda Gustafsson beslutade sig for att utvidga 
missionsverksamheten i borjan av 1894. Expansionen syftade till att utüver 
Bethany finna ytterligare en plats som bas for arbetet. K vinnoma menade sig 
ha erfarit Guds ledning for detta initiativ. Det fanns aven praktiska skal som 
talade for en mer stationar verksamhet pâ en plats i stallet for dagliga turer 
och langre veckoturer pâ vandring bland zulubyar. De sistnamnda aktivite
tema visade sig ge vissa halsoproblem, inte minst vid varmt klimat. Att vis
tas pâ samma plats under en langre tid var enligt kvinnoma ocksâ en battre 
missionsmetod, som kunde gora a tt afrikaner fick fortroende for dem. 75 

Mathilda Gustafsson skrev med anledning av det nya initiativet: 

75 Brev Mathilda Gustafsson 12.5.1894 i UV911894, s. 142 ff. 
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Sâ hafva vi ock fàtt forstâ, att det ar behôfligt att vistas nâgon langre tid hos de 
inrodde for att fà bringa dem en sâ fullstiindig kiinnedom om Gud och hans vilja som 
môjligt, samt att fà tillmôtesgâ det begiir, som hos dem vackes efter att fà lara lasa. 
Genom att sâ gôra, vinner man deras tillgifvenhet och ïar afven lara kiinna dem niir
mare .... Diirtill kommer dock ett stort hinder i det, att de hvita, som aga land, ej med
gifva missionarer att arrendera ett stycke land for att darpâ kunna uppsatta ett talt elier 
en grashydda.76 

Ett mal var saledes att kvinnoma skulle lara kanna afrikaner battre samtidigt 
som de sistnarnnda kunde îa lara kanna Gud. Men det var ocksa afrikanska 
initiativ som lag till grund for kvinnomas satsning pa en ny missionsstation. 
Afrikaner hade uppenbarligen efterfragat missionaremas mojlighet att lara 
dem att lasa. 

Citatet visar vidare att kvinnoma hade problem med att finna en plats 
som godkande deras narvaro genom ett talt elier en hydda. Amy Bull och 
Mathilda Gustafsson beslutade sig fôr taltaltemativet och infôrskaffade ett 
20 fot langt och 14 fot brett talt. Fordelen med ett talt, resonerade missiona
rema, var att det kunde flyttas runt till nya platser dar missionen ville etable
ra sig. Taltet kunde dessutom fungera som saval boningsrum fôr missiona
rema som skol- och samlingsrum. Kvinnoma fick efter en tid tillatelse att 
satta upp sitt talt pa mark som agdes av en afrikan. Platsen var Nyatikazi, 
vilken var belagen en timmes vag fran Bethany.77 

Den 7 maj 1894 flyttade Mathilda Gustafsson och Maluma till Nyatikazi 
fôr att pabôrja missionsverksamhet. De tva fick genom Elias Hagemanns 
fôrsorg hjalp med transport av utrustning. Maluma och Mathilda Gustafsson 
arbetade tillsammans vid Nyatikazi under den fôrsta tiden. De undervisade 
bada i den skola som omedelbart startades pa platsen och som fick motta ett 
trettiotal afrikaner redan under de fôrsta dagama. Kvinnoma gjorde aven 
besok i hem vid Nyatikazi och i byar runtomkring. Malumas och Mathilda 
Gustafssons arbete tycks ha varderats hôgt, dels kom det manga afrikaner till 
taltet for att delta i skolundervisningen. Dels fick kvinnoma erbjudande om 
att komma till ytterligare en plats fôr att undervisa en hôvdings barn. Afri
kanema vid Nyatikazi sande aven mat till missionarema. Maluma var dock 
tvungen att efter en tid lamna arbetet pa den nya missionsstationen, eftersom 
hon skulle aterintrada i sin hushallstjanst hos familjen Hagemann vid 
Bethany.78 Om hon sjalv ville det gar inte att Ïa reda pa. 

Efter att Maluma lamnat Nyatikazi arbetade i stallet Amy Bull och 
Mathilda Gustafsson tillsammans pa platsen en tid. Amy Bull noterade i 
brev att fiera afrikaner tycktes vara positiva till budskapet om Jesus och att 
nagra ville bli dopta. Mathilda Gustafsson fortsatte under ett senare skede av 

76 Brev Mathilda Gustafsson 12.5.1894 i UV9/1894, s. 143. 
77 Brev Mathilda Gustafsson 12.5.1894 i UV9/1894, s. 142 ff. 
78 Brev Mathilda Gustafsson 12.5.1894 i UV9/1894, s. 142 ff. Hanna Mellemsether hari sin 
studie om Martha Sanne visat att arbetet vid Umhlali missionsstation startades gemensamt av 
den norska missionaren och den afrikanska kvinnan Uloise, Mellemsether 1995, s. 163 ff. 
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1894 Nyatikazi-missionen ensam eftersom Amy Bull atervande till arbetet 
pa Bethany.79 

Det var saledes tre kvinnor som paborjade Fribaptistsamfundets mission 
vid Nyatikazi, namligen Maluma, Amy Bull och Mathilda Gustafsson. Moti
ven till att utvidga missionen till denna plats gar att finna i bade missions
metodologiska overvaganden fran Fribaptistsamfundets kvinnor och i initia
tiv fran afrikaner, som efterfragade skolverksamhet. En afrikansk man tillat 
ocksa missionarema att sla upp talt pa sin mark. Missionsarbetet utformades 
gemensamt av svenska missionarer och en kristen ung zulukvinna. 

Det som har tecknats om Fribaptistsamfundets fôrsta mission vid Nyati
kazi visar att verksamheten vid denna missionsstation paborjades i bOijan av 
maj 1894, inledningsvis i ett talt. I samfundets forsta storre historieteckning 
om missionen i Sydafrika, Mission bland Sydafrikas infodingar samt Nagra 
drag ur deras hedniska !iv fran 1925, anges att missionen pa den aktuella 
platsen upptogs i samband med att man som var missionarer inom samfun
det anlant till Natal. Det sades att Amy Bull och Mathilda Gustafsson fôr
sokt starta mission vid Nyatikazi ti di gare men utan resultat. 80 I minnesboken 
Mission genom hundra ar, ocksa den utgiven av Fribaptistsamfundet, anges 
1895 som artal for grundandet av Nyatikazis missionsstation.81 

Kallmaterialet efter Amy Bull och Mathilda Gustafsson i Upplysningens 
viin stôder inte uppgiftema i minnesskriften fran 1925 om nar de forsta man
nen kom till Bethany som missionarer. Dessa anlande fürst under senare 
delen av juni manad samma ar och de var under sin forsta tid i Natal inte 
involverade i arbetet vid Nyatikazi. Dar drevs i stallet verksamheten vidare 
av framforallt Mathilda Gustafsson.82 Vilken insats utôver att ha transporte
rat talt och annan utrustning pa oxvagn som Elias Hagemann genomfort vid 
Nyatikazi ar det svart att bedoma utifran tillgangligt kallmaterial. Han om
namns dock inte i Amy Bulls och Mathilda Gustafssons brev efter det att 
han bistatt med den praktiska transporthjalpen. Att daremot zulukvinnan 
Maluma var med och initierade missionen vid namnda station har redan 
framgatt ovan. Vidare har det framkommit att Nyatikazi-missionen 
grundlades 1894. 

Fiera historiker har behandlat den numera valbekanta problematiken om 
gomda och glômda kvinnor i historien. Denna problematik inbegriper fragor 
om bl.a. kallor, tidigare historieskrivning och perspektivval fOr historiska 
studier. En noggrann genomgang av kallmaterialet for Fribaptistsamfundets 
tidiga missionsarbete vid Nyatikazi har visat Malumas, Amy Bulls och 
Mathilda Gustafssons pionjarinsatser i denna mission. I kalloma finns sale-

79 Brev Amy Bull12.7.1894 i UV 1011894, s. 153 f. 
80 Mission bland Sydafrikas infodingar. 1925, s. 13. 
81 Hansson & Wennberg 1991, s. 252. 
82 Brev N. P. Truedsson 26.6.1894 i UV 10/1894, 149 ff. 
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des kvinnoma och deras arbete representerade. Dar ar kvinnoma varken 
gomda elier glomda. Problemet ar alltsa den tidigare historieskrivningen. 
Yvonne Hirdman skriver om detta: "Osynlighet var det vanligaste odet som 
drabbade kvinnor i historiebôckema."83 For Fribaptistsamfundets historie
skrivning ar hennes formulering traffande, inte minst rorande den afrikanska 
kvinnan Malumas osynlighet. Ruth Franzén bar i en artikel fran 1998 dis
kuterat fragan om osynliga kvinnor i historien. Hon tydliggor sarskilt hur 
problematiken ror flera nivaer i historieskrivningen. 84 Exemplet med Fribap
tistsamfundets tidiga mission vid Nyatikazi har illustrerat detta. Om forska
ren med sina perspektivval och fragestallningar granskar kalloma kan tidi
gare osynliga, gomda och glômda kvinnor trada fram. 

" man ... har behôfvas sâdana an nu mer" 
V id ett lararmote inom Fribaptistsamfundet i juni 1893 kommenterades mis
sionsarbetet i Sydafrika och man uttalade i samband med detta att det fanns 
ett behov av man fOr denna mission. 85 Â ven Amy Bull och Mathilda 
Gustafsson menade att det behôvdes man som kollegor i verksamheten. De 
skrev i brev om betydelsen av man i arbetet i Sverige och de understrok att i 
Sydafrika "behôfvas sâdana annu mer".86 Fribaptistsamfundet amnade vid 
denna tidpunkt anta Nils Peter Truedsson, Anders Andersson och Karolina 
Eriksson som nya missionarer for tjanst i Natal. Med anledning av Karolina 
Erikssons forestaende missionsarbete tackade Amy Bull och Mathilda Gus
tafsson fOr att en kvinnlig kollega skulle anlanda eftersom "hon kan blifva 
till mycken hjalp for broder, som komma".87 For Amy Bull och Mathilda 
Gustafsson radde foljaktligen inget tvivel om att man var viktiga som nya 
missionarer. Karolina Eriksson skulle tydligen framst hjalpa mannen. 

Fribaptistsamfundet diskuterade i bôrjan av 1894 frâgan om kvinnans ratt 
att forkunna evangelium i Sverige och i andra lander. Troligtvis bade spors
malet aterigen vackts nar nya missionarer antogs for arbete i Sydafrika. Fri
baptistsamfundets lararmote uttalade fôljande angaende kvinnors och mans 
uppgifter i arbetet for Guds rike: 

Verksamheten ar i forsta rummet lagd i brôdemas bander, ty det var ej kvinnor som 
fingo befallning att gâ ut i hela varlden och forkunna evangelium, utan man. Men att 
kvinnor understundom enligt Herrens vilja innehaft framstâende platser, darpâ finnas i 
de heliga skriftema flera exempel. Och i Joels profetia heter det, att i de yttersta 
dagama skola bâde sôner och dôttrar profetera. De stallen, som tala for kvinnans verk-

83 Hirdman 1994, s. 10. 
84 Franzén 1998, s. 9 f, s. 19 f. 
85 "Referat ôfver lararemôtet i Vesterfemebo d. 5, 6 juni" i UV 8/1893, s. 126. 
86 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 4.11.1893 i UV 2/1894, s. 25. 
87 Brev Amy Bull & MathildaGustafsson 15.8.1893 i UV 11/1893, s. 171. 
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samhet, aro fiera iin de, som tala emot. K vinnor sa viii som miin fà icke allenast tro pa 
Kristus, utan iifven bekiinna honom. Och det kan ej vara obefogadt att omtala hvad 
verkan det lefvande vattnet har fOr den, som sjiilf har druckit af detsamma. Dock bôr 
alltsammans ske under gudsfruktans siikra kontroll. Man ansag det alltsa icke oriitt att 
diirtill begafvade, sniilla och sant gudfruktiga systrar under vissa fôrhâllanden fà fôr
kunna evangelium saviil hiir som i hednavarlden. Motet antog ôfver denna fraga fôl
jande resolution: Hvalje gafva saviil bland miin som kvinnor bôr anviindas, niir det 
sker i gudsfruktan och under brôders ledning.88 

Det var sâledes man som skulle leda verksamhet i Fribaptistsamfundet och 
det var man som i forsta hand ansâgs ha uppdrag att forkunna evangelium. 
Med stôd i bl.a. Joels profetia (Joel 2:28) ansâg dock samfundet att aven 
kvinnor under vissa forutsattningar fick fürkunna evangelium i Sverige och i 
andra lander. "Brüders ledning" understroks slutligen i Fribaptistsamfundets 
resolution om kvinnors och mans uppgifter. 

1 Sydafrika behôvdes man for âtminstone fyra uppgifter, namligen fOr att 
fürratta dop och vigsel, for att hilda fürsamlingar samt fOr att bygga hus. 
Amy Bull och Mathilda Gustafsson hade inte tillâtelse att forratta dop inom 
ramen for sina missionarsuppdrag. 1 ett uttalande publicerat i Upptysningens 
van 1893 markerades detta tydligt. Den aktuella texten harstammade visser
ligen fran ett lararmote bland fribaptister i USA, men den âtergavs utan 
kommentarer av det svenska Fribaptistsamfundet. Uttalandet lod som foljer: 

Men sammanhanget tycks visa, att kvinnan ej iir satt till ordningsman i fôrsamlingen. 
Paulus siiger: 'Kristus ar hvar mans hufvud, och mannen iir kvinnans hufvud, och Gud 
iir Kristi hufvud'. Det kunde ej med skriften bevisas att kvinnan fàtt det uppdrag, som 
Jesus gifvit sina apostlar i Mt. 28:19, att ropa ut evangelium fôr offentliga folkmassor. 
Âr hon beriittigad diirtill, sa eger hon riittighet iifven till att dopa, ty det ansags, att 
detta ej kan skiljas at. Niir detta ej kunde bevisas, sa fattades ett gemensamt beslut, att 
ej uppmana nagon syster att ga ut pa faltet i sistniinmda mening. K vinnan eger ett rikt 
fait fôr sin verksamhet bade i hednaviirlden och i de s.k. kristna liindema, sa att hon 
har nog utrymme fôr sin verksamhet utan att intaga en plats, som vi ej med skriften 
kunna fôrsiikra ar hennes. 89 

Att fürratta dop och att inta en ledande stallning i en forsamling var sâledes 
uteslutet for kvinnor. Hur argumenteringen for den hâllningen stods av bibel 
eller teologi ar oklart. Viss osakerhet framgâr av uttalandet. Kvinnor som 
missionarer var dock sjalvklart narvarande vid dop, en narvaro vars bety
delse for afrikanema inte kan avgoras i tillgangligt material. Denna hâllning 
till kvinnors uppgifter efterlevdes inom Sydafrikamissionen, ty dop forratta
des av man som var missionarer inom Helgelseforbundet. Amy Bull och 
Mathilda Gustafsson rapporterade om detta fürfaringssatt. 90 Â ven Klaus 
Fiedler har i sin omfattande studie om trosmissioner uppmarksammat att 
kvinnor som var missionarer inom dessa missioner ytterst sallan fick forratta 

88 "Referat ôfver Hiraremôtet iV. Femebo den 5, 6 mars" i UV 511894, s. 75. 
89 "Referat ôfver liiraremôtet i Callingwood, Minn., den 5, 6 juni" i UV 10/1893, s. 154. 
90 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 4.11.1893 i UV 2/1894, s. 25. Brev Amy Bull & 
Mathilda Gustafsson 2.4.1894 i UV 7/1894, s. Ill. 
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dop. Uppdelningen mellan predikouppdrag och dopforrattning var âterkom
mande. Klaus Fiedler visar exempelvis att den norska missionaren Malla 
Moe, precis som Amy Bull och Mathilda Gustafsson, fick ta hjalp av man
liga missionarer nar dop skulle genomforas.9I 

Aven vid brôllopet mellan de tva kristna zuluema Nomfula och Ungululu 
fick missionarema Hans Nilsson och K. J. Johansson fran Helgelseforbundet 
agera vigselforrattare under Amy Bulls och Mathilda Gustafssons narvaro 
och ôverinseende. 1 kvinnomas redogôrelse fôr detta brôllop framgar att den 
engelska kolonialôverheten reglerade vigselforrattningar. Kolonialstyret 
utfardade vigselratt. Mycket talar for att kvinnor knappast skulle kommit i 
fraga for sadana tillstând. Enligt kolonialadministrationens beslut skulle en 
eller tva hôvdingar narvara vid brôllop. Vid detta tillfalle var tva hôvdingar 
med, en for att fraga Nomfula om hon ville ha Ungululu som make och en 
for att fraga brudens far om han fàtt ut sin ratt. Det sistnarnnda syftade pa 
lobola som uppgick till tio kreatur. De tva narvarande hôvdingama anmalde 
aven vigseln hos den s.k. magistraten. Efter vigseln inbjôd Amy Bull och 
Mathilda Gustafsson till en enkel maltid for brudparet och deras foraldrar 
samt fOr kristna zuluer och fôr hôvdingama. 92 

1 skildringen av brôllopet mellan Nomfula och Ungululu ar det vart att 
notera att bruket av lobola forekom utan vidare kommentarer eller protester 
fran missionarema. Fribaptistsamfundets avvaktande hâllning till politik och 
samhallsfragor kan ha haft betydelse for missionaremas syn pa exempelvis 
lobola.93 Hôvdingamas narvaro vid vigseln hade stor betydelse. Mannen 
som var missionarer var visserligen vigself6rrattare och de tillsag att akten
skapet ingicks pa ett for den kristna missionen godkant satt, men de hade 
fôrmodligen en underordnad betydelse i fôrhâllande till hôvdingama. Trots 
att behovet av man som missionarer inte efterfrâgades fOr vigslar mellan 
kristna afrikaner ar det rimligt att ocksa detta var ett skal till att Amy Bull 
och Mathilda Gustafsson ville ha man som kollegor. 

Fribaptistsamfundets egen historieskrivning anger fôrsamlingsbildning 
som ett starkt skal for behovet av man som missionarer. 1 Mission bland 
Sydafrikas infodingar skriver man: 

Allt eftersom missionsarbetet skred framât, blev behovet av flera arbetare sti:irre, syn
nerligast framtriidde behovet av brOder, som kunde ordna med bildande av f6rsamling. 
--- Nâgon tid efter bri:idemas ankomst bildades en biblisk f6rsamling av troende och 
di:ipta, bestâende av 13 vita syskon. --- Och dartill kommo de sex inf6dda, som f6rut 
omtalats.94 

91 Fiedler 1994, s. 294 f. 
92 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 2.4.1894 i UV 711894, s. 111. I materialet âterfinns 
vid denna tid iinnu inga di:idsfall inom missionen. Om sâ varit fallet hade sakerligen man aven 
ansvarat f6r begravning. 
93 Fribaptistsamfundet 100 ar. 1972, s. 143 ff. For SKM:s syn pâ loba la, se Berge 2000, s. 202 ff. 
94 Mission bland Sydafrikas infodingar. 1925, s. 12 f. 
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Varfor inte kvinnor skulle vara lika goda organisatorer som man framgar 
inte. Amy Bull och Mathilda Gustafsson kunde foljaktligen inte ansvara for 
ordnandet av forsamlingar i Natal. Fribaptistsamfundet sag redan fran borjan 
fürsamlingsbildning som ett mal for missionen i Sydafrika och darfür blev 
man som var missionarer betydelsefulla for den speciella uppgiften. 

Redan efter det att de forsta dopen fürrattats inom ramen for Fribaptist
samfundets mission visar dock brev fran Amy Bull och Mathilda Gustafsson 
att de sag gemenskapen mellan de dopta som en Kristi forsamling. Aret var 
1893 och man fran Helgelseforbundet hade dopt nagra av Hagemanns 
familjemedlemmar. Amy Bull och Mathilda Gustafsson skrev efter dopet att 
de dopta tillsammans "med gemensam tro Ïa uppbyggas enligt skriften 
sasom en Kristi forsamling". 95 Formodligen ansag Amy Bull och Mathilda 
Gustafsson att de som samlades till gudstjanst kring Ordet var en Kristi für
samling utan att vara en fribaptistemas forsamling. Hemmaledningen var 
dock angelagen om att bilda en fürsamling inom Fribaptistsamfundets ram. 
Till detta behovdes man som missionarer, enligt samfundsledningen. 

Nar man kommit till Natal som missionarer bôrjade man bygga hus vid 
missionsstationen Nyatikazi. Amy Bulls, Mathilda Gustafssons och 
Malumas taltverksamhet fullfoljdes i hyddor och hus som mannen byggde.96 
Behovet av man som missionarer kan darfür ocksa ses mot bakgrund av 
praktiska arbetsinsatser som husbyggen. Fragan kan fürstas stallas om inte 
afrikansk arbetskraft byggde hus at missionen. 

Det var under juli-augusti 1894 som Karolina Eriksson, Anders Anders
son och Nils Peter Truedsson kom till Sydafrika som missionarer inom 
Fribaptistsamfundet. Man blev da for forsta gangen i samfundets historia 
missionarer i ett annat land. 

Sammanfattning 
Fribaptistsamfundets forsta missionarer och pionjarer i Sydafrika var Amy 
Bull och Mathilda Gustafsson. Antagningen av dessa kvinnor vackte fragor 
och diskussioner i samfundet om kvinnans ratt att vittna och predika evan
gelium i Sverige och i andra lander. Â ven om de avskildes som missionarer 
framkom det att antagningen av dem narmast sags som en nodlosning efter
som ingen man fanns att uppbringa. Fribaptistsamfundet var dock ett litet, 
vackelseinspirerat samfund som vid denna tid, med en viss pragmatik, tillat 
kvinnor att forkunna evangelium, undervisa och bli missionarer, eftersom 
bibeln enligt samfundet inte fürbjôd detta. 

95 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 15.8.1893 i UV 11/1893, s. 171. 
96 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 19.12.1894 i UV511895, s. 75. BrevN. P. Trueds
son 21.3.1895 i UV7/1895, s. 108. 
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Amy Bull och Mathilda Gustafsson arbetade inledningsvis i forbindelse 
med Emelie Haggberg och Den Fria Ôstafrikanska Missionen vid Ekutanda
neni. Darefter fick de genom kontakter med Dina och Elias Hagemann etab
lera egen missionsverksamhet pa den plats som blev Fribaptistsamfundets 
forsta missionsstation, namligen Bethany. Kvinnoma arbetade framfôrallt 
med skolundervisning och med uppsokande bymission. 

Den iver som missionarema motte fran afrikaner att tà lara sig att lasa 
var en fôrutsattning for etablerandet av missionsskola. Maluma och 
Umsimbili tog tidigt kontakt med missionen. De blev sjalva missionarer med 
uppgifter i bâde skola och uppsokande bymission. Maluma medverkade 
ocksa vid etableringen av mission vid Nyatikazi. Jag diskuterade samfundets 
egen historieskrivning nar jag behandlade denna nysatsning. 

For att bl.a. forratta dop och organisera fribaptistiska forsamlingar utta
lades efter en tid onskemal om man som missionarer. Ar 1894 avslutades 
darfor Amy Bulls och Mathilda Gustafssons forsta tid som de enda svenska 
missionarema inom Fribaptistsamfundets Sydafrikamission. 

Nar Fribaptistsamfundets kvinnliga pionjarer jamforts med kvinnliga 
missionarer i Svenska Kyrkans Mission och Helgelsefôrbundet har foljande 
framkommit. Fribaptistsamfundet fôretradde precis som Helgelseforbundet 
en linje dar utbildning inte tillmattes nagon stôrre betydelse som merit for en 
blivande missionar, detta till skillnad fran Svenska Kyrkans Mission. Fri
baptistsamfundet och Helgelseforbundet var bada del av folkvackelser i Sve
rige vid denna tid och for dessa var fragor om individens omvandelse, upp
levda kallelse och starka vilja betydelsefulla som grund for att bedoma om 
en person var lamplig som missionar elier ej. 1 missionsarbetet i Sydafrika 
forenade Amy Bull och Mathilda Gustafsson de metoder som framkommit i 
kapitel ett och tva, namligen skolverksamhet och uppsokande bymission. 
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KAPITEL4 

Nitton kvinnor anstâllda hos 
Svenska Kyrkans Mission 

lnledning 
Den davarande sekreteraren Hjalmar Danell i Svenska Kyrkans Missions 
styrelse uttryckte 1895 f6ljande om kvinnan i missionen: "Ej helier kunna vi 
finna det sundt, art en kvinna pa derta sart verkar sasom missionar i egentlig 
mening. K vinnan har visserligen sin stora betydelse afven pa missionsfâltet, 
men det tàr ej forgatas, art hennes stallning afven dar, liksom har hemma, ar 
en annan an mannens."1 Danell skrev derta med anledning av art en ogift 
kvinna skulle bege sig fran England till Tibet som missionar. Det var fraga 
om ert sjalvstandigt initiativ och kvinnan skulle inte resa tillsammans med 
manliga kollegor. Danell tyckte uppenbarligen inte att derta var sunt efter
som en kvinna in te kunde vara missionar "i egentlig mening". K vinnan hade 
en annan uppgift - hon skulle vara lararinna och bista mannen i hans mis
sionarsuppdrag. 

Om samma tidsrum, slutet av 1800-talet, skrev Tore Furberg om kvin-
noma inom Sydafrikamissionen och framforallt om Hedvig Posse: 

1 samband med dessa sina initiativ sôkte Hedvig Posse oka den kvinnliga arbets
insatsen. Hon f6rsôkte ocksâ ge de kvinnliga missionsarbetarna en mer organisk och 
central plats i missionens sammanhang an tidigare. Den principiella installningen 
inom ledningen till denna frâga undergick emellertid ingen stôrre forandring under 
perioden. Kvinnorna uppfattades inte som missionarer 'i egentlig mening' .2 

Precis som i det forra kapitlet om Svenska Kyrkans Mission kommer derta 
kapitel art behandla de kvinnor som var verksamma i Sydafrikamissionen, 
deras arbete och deras stallning i missionsorganisationen. Bade Hjalmar 
Danells och Tore Furbergs formuleringar ar utgangspunkter fOr kapitlets 
fragor. Hur utformades kvinnomas missionsarbete inom en organisation som 
inte sag dem som missionarer? Hur uttrycktes i praktiken det som Danell 
papekade, art kvinnans stallning var en annan an mannens? Pa vilka sart age
rade kvinnoma som var missionarer for att starka sin position inom mis-

1 "Strôdda missionsunderrattelser" av Hjalmar Danell i SKMI' 111895, s. 24. Hjalmar Danell 
hade 1893 eftertratt H. W. Tottie som missionsstyrelsens sekreterare. Danell eftertraddes i sin 
tur 1897 av Gudmar Hogner. 
2 Furberg 1962b, s. 395. Det framfordes kritiska synpunkter pâ kvinnors missionsverksamhet 
till styrelsen for SKM. Det fanns en oro ôver att kvinnor skulle bôrja tala i forsamlingen och 
darmed ôvertrada en grans som bibeln utstakat. Allt enligt kritik fran gammalkyrkligt hâll i 
Sv erige till Gudmar Hogner, som tillbakavisade denna kritik. Se Furberg 1962b, s. 395. 
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sionsorganisationen? Har kommer âterigen de tre nivâema av manligt domi
nerade strukturer i Svenska Kyrkans Mission, dvs. missionsstyrelsen i 
Sverige, missionarskonferensen i Sydafrika och den lokala missionsstatio
nen, att fà betydelse i analysen av kvinnomas agerande och arbete. Vad 
arbetade kvinnoma med och hur bemôtte de afrikaner i sitt arbete? Kvinnor
nas fôrhâllande till det omgivande samhallet kommer sarskilt att belysas i 
samband med det sydafrikanska kriget âren 1899-1902. 

Kapitlet behandlar âren 1894-1902. Ar 1894 utgôr en grans varefter tvâ 
nya yrkesgrupper intradde inom missionen, namligen sjukskôterskor och 
diakonissor. Ar 1902 ar valt som slutâr eftersom det sammanfaller med det 
sydafrikanska krigets slut. Detta krig pâverkade pâ fiera satt missionens 
arbete och fortsatta inriktning. 

Under perioden reste elva kvinnor till Sydafrika inom ramen for Svenska 
Kyrkans Mission. Under samma tid antogs fern man till tjanst i Sydafrika. 
Som under foregâende period var ocksâ mellan dessa âr det dominerande 
antalet av kvinnoma lararinnor, namligen fern stycken: Edla Berg, Thora 
Hellgren, Ingrid Jônsson, Emma Nilsson och Gurly Swanbom. Av dessa fern 
gifte sig Edla Berg och Gurly Swanbom under perioden med man som var 
missionarer inom organisationen och de frântradde i samband med detta sina 
tjanster. Tvâ kvinnor, Ester Helldén (f. Lekander) och Siri Liljestrand 
(f. Bergholtz) ingick aktenskap en kort tid efter ankomsten till Sydafrika. 
Som redan antytts intradde nya yrkesgrupper bland de kvinnliga missiona
rema eftersom tvâ sjukskôterskor, Alida Svensson och Silluf Jônsson, och 
tvâ diakonissor, Gustava Persson och Amanda Skoog, anstalldes av Svenska 
Kyrkans Mission. Detta kapitel kommer langre fram att nâgot behandla 
dessa elva kvinnors bakgrund och utbildning. 1 kapitlet âterkommer ocksâ de 
kvinnor som redan introducerats i kapitel ett. Sammantaget under perioden 
deltog 19 kvinnor i Svenska Kyrkans Missions Sydafrikamission. Fôr man
liga missionarer var motsvarande siffra nio stycken. De man som antogs som 
nya missionarer under perioden 1894-1902 var Knut Hallendorff, Adolf 
Helldén, Reinhold Kempe, Axel Liljestrand och J. E. Norenius. 

Nya kvinnor till Sydafrika 
Som tidigare framgâtt var den fôrsta folkskollararinnan Beda Wennerqvist. 
Kvinnor som antogs till missionstjanst fick under 1890-talet och bôrjan av 
1900-talet alltmer kanna av missionsstyrelsens utbildningskrav. Det blev 
brukligt med bâde mer forberedande seminarieutbildning och studier i 
engelska sprâket. Sprâkstudiema var ofta forlagda till England fore avresa 
till Sydafrika och var framforallt fôranlett av den brittiska kolonialôver
hetens krav. Fôr att missionsskoloma inom Svenska Kyrkans Mission ocksâ 
fortsattningsvis skulle erhâlla understôd frân kolonialadministrationen krav
des att de som undervisade kunde lara de afrikanska elevema engelska. 
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Fern lararinnor 
Av de fern Hirarinnor som antogs till missionstjanst under perioden var tre 
folkskollararinnor och tva smaskollararinnor. Ar 1894 ansokte Emma Nils
son, bôrdig fran Kalmar lan, om tjanst i Svenska Kyrkans Mission. Hon var 
smaskollararinna men blev av missionsstyrelsen uppmanad att vidareutbilda 
sig vid folkskoleseminarium. Hon pabôrjade darfor en ettarig kurs vid semi
narium i Stockholm i september 1894 och bodde da pa Ersta. 1 utbildningen 
skulle sarskild hansyn tas till Emma Nilssons "kommande kall". Hon fick 50 
kronor per manad av missionsstyrelsen under utbildningen, vilket senare 
hôjdes med tio kronor. Emma Nilsson antogs av missionen den 31 maj 
1894.3 A v Emma Nilssons ansôkningshandlingar framgar att hon i fors ta 
band bade tankt sig missionstjanst i Indien men att hon efterhand andrat sig. 
Hon var annu inte fyllda 24 ar nar hon antogs. 1 den vid varje missionarsan
sokan medsanda levnadsbeskrivningen skrev Emma Nilsson hur hon kampat 
med sin kallelse eftersom hon tyckte sig ana det stora offer som missionsar
betet innebar. Fôrebilden i Jesus stora offer avgjorde till sist hennes missio
narskallelse.4 1 mars 1895 reste Emma Nilsson till Sydafrika tillsammans 
med Ingeborg von Düben, som varit i Sverige pa tjanstledighet. De kom till 
landet i slutet av april. Emma Nilsson placerades under sin inledande tid pa 
Oscarsberg for att lara sig zuluspraket och for att bitrada i skol- och barn
hemsarbetet. Hennes arbete fôrlades darefter till Appelsbosch.5 

Ingrid Jônsson ansôkte om att "bli anstalld som lararinna i sydafrikanska 
missionen" i november 1895.6 Hon var smaskollararinna, 25 ar gammal och 
kommen fran Skane. Inom Svenska Kyrkans Mission var det vid denna tid
punkt snarare regel an undantag att krava att kvinnor skulle genomga vidare 
utbildning fore sin avresa. Aven Ingrid Jônsson fick darfür studera vid semi
narium i Stockholm pa missionsstyrelsens bekostnad. 7 Efter ankomst till 
Sydafrika introducerades Ingrid Jonsson i arbetet vid Ekutuleni missionssta
tion, dar hon aven fick bôrja lara sig zulusprâket.8 

3 KAU, SKMA, A I:3, Miss. styr. protokoll1894-1902, protokoll13.3.1894, § 10, protokoll 
31.5.1894, § 6 samt protokoll12.11.1894, § 13. Mycket talar for att det var Stockholm och 
Ersta som avsâgs, inte Samariterhemmet som Tore Furberg uppger, se Furberg 1962b, s. 316. 
Emma Matilda Nils son, f. 25.11.1870 i Madesjô forsamling, Kalmar liin. SKMT 1111894, 
s. 302. SKMT 1/1895, s. 26. 
4 KAU, SKMA, A II:6, Miss. styr. protokollsbilagor 1894-1897, bilaga E till protokoll 
13.3.1894, bilaga C till protokoll 31.5.1894, Emma Nilssons ansôkan. 
5 Brev Ingeborg von Düben 31.5.1895 i SKMT 7/1895, s. 184 f. Brev Emma Ni1sson 
7.8.1895 i SKMT 10/1895, s. 260 f. 
6 KAU, SKMA, A I:3, Miss. styr. protokoll 1894-1902, protokoll 19.11.1895, § 3. KAU, 
SKMA, A II:6, Miss. styr. protokollsbilagor 1894-1897, bi1aga B till protokoll 19.11.1895, 
Ingrid Jônssons ansôkan. Ingrid Jônsson, f6dd 13.1.1870 i Kastlôsa forsamling, Malmôhus liin. 
7 KAU, SKMA, A I:3, Miss. styr. protokoll1894-1902, protokoll14.2.1896, § 18. 
8 KAU, SKMA, A I:3, Miss. styr. protokoll1894-1902, protokoll22.2.1897, § 10. 
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Folkskollararinnan Edla Berg antogs som missionar i november 1896. 
Hon kom fran Linkoping och var fodd 1870. Redan vid ansokningstillfallet 
var hon trolovad med missionar Knut Hallendorff. Hon tjanstgjorde som 
ogift kvinna inom missionen fram till giftermalet 1899.9 Edla Berg ornnarnn
des i Svenska Kyrkans Missions Tidning som missionarsbrud men samtidigt 
betonades det att hon skulle arbeta i missionen och inte omedelbart inga 
aktenskap. 10 Edla Berg var den andra folkskollararinnan inom Sydafrika
missionen. Hon anlande till Sydafrika i april 1897 och bôrjade efter en tid 
sitt arbete pa Oscarsberg.11 

1 maj 1898 antogs den 26-ariga folkskollararinnan Gurly Swanbom fran 
Stockholm.12 Hon hade studerat vid Hogre Lararinneseminariet i Stockholm 
mellan aren 1890 och 1893. Hon hade goda betyg. Av 44 intradesprovningar 
under lasaret 1890-1891 hade endast tva kvinnor hôgre betyg an Gurly 
Swanbom, och i avgangsbetyget fran juni 1893 marktes bl.a. hôgsta betyg i 
alla kristendomsarnnen. 13 Innan Gurly Swanbom antogs som missionar hade 
hon arbetat vid Karlstads hôgre elementarlaroverk for flickor. Gurly Swan
born var den hôgst utbildade av alla kvinnor inom Svenska Kyrkans Mis
sions Sydafrikamission under den behandlade perioden. 

Folkskollararinnan Thora Hellgren frân Tierp i Uppland antogs till Syd
afrikamissionen i januari 1902. Hon var da i sitt trettionde levnadsar. Hon 
hade studerat till folkskollararinna vid seminarium i Falun och tagit examen 
dar 1893. For vidare studier i engelska beslutade missionsstyrelsen att hon 
skulle vistas en tid i valfri sydafrikansk stad. 14 Thora Hellgren var sedan 
1901 medlem i Lararinnomas Missionsforening och i ett senare skede, fran 
ar 1909, fick hon ekonomiskt stôd fran denna fôrening. 15 

9 KAU, SKMA, A I:3, Miss. styr. protokoll 1894-1902, protokoll 17.11.1896, § 7. KAU, 
SKMA, A II:6, Miss. styr. protokollsbilagor 1894-1897, bilaga G till protokoll 17.11.1896, 
om anstiillningsforhâllanden fOr Edla Berg. Edla Johanna Berg, fodd 12.9.1870 i Linkoping, 
Ostergotland. 
10 "Vâr kyrkas missionsarbetare" i SKMF 3/1897, s. 44. 
Il KAU, SKMA, A I:3, Miss. styr. protokoll 1894-1902, protokoll22.2.1897, § 10. SKMF 
8/1897, s. 127. 
12 KAU, SKMA, A I:3, Miss. styr. protokoll 1894-1902, protokoll 21.5.1898, § 7. KAU, 
SKMA, A II:7, Miss. styr. protokollsbilagor 1898-1899, bilaga E till protokoll 21.5.1898, 
Gurly Swanboms ansokan. Gurly Kristina Elisabeth Swanbom, fodd 9.10.1871 i Adolf 
Fredriks forsamling, Stockholm. 
13 SSA, Hogre Liirarinneseminariets arkiv, Matrikel DI, Elever intagna liisâret 1890--1891; 
Betyg for intriidessokande 1864-1927 D III a, Intriides-sokande liisâret 1890-1891; Betygs
bok AVD l-Ill 1861-1893 D III a, Betyg for liisâret 1892-1893. 
14 KAU, SKMA, A I:3, Miss. styr. protokoll 1894-1902, protokoll 23.1.1902, § 6. KAU, 
SKMA, A II:9, Miss. styr. protokollsbilagor 1902, bilaga C till protokoll 23.1.1902, Thora 
Hellgrens ansokan. Thora Albertina Hellgren, fodd 30.7.1872 i Ti erps forsarnling, Uppland. 
15 Landsarkivet Goteborg, Privatarkiv B 61, LMF, A I:l, Konferensprotokoll 1901-1959, 
protokoll 4-5.8.1907, § 11, protokoll 4.1.1909, § 5, samt F I a:2, LMF Redogorelse 1901. 
V id genomgâng av protokoll for KMA har det inte gâtt att finna nâgot direkt ekonomiskt stüd 
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Okade utbildningskrav ledde till konflikt 
Nar andelen folkskollararinnor okade bland rnissionarema kan en konflikt 
noteras mellan dem som foresprakade att kvinnor som anstalldes borde vara 
folkskollararinnor och dem som menade att smâskolHirarinnor ocksa bade en 
plats bland de nyanstallda. Detta kom exempelvis till uttryck nar Gurly 
Swanbom skulle frantrada sin tjanst i samband med giftermal. Missionssty
relsen tycktes da ha haft svarigheter att finna en eftertradare. Gurly 
Swanboms kritik av missionssekreteraren i Uppsala var vass nar hon pata
lade att han bade fel som menade att enbart folkskollararinnor dog i 
missionen. Hon skrev i brev till slakten i Sverige: "Hogner tycks anse, att 
ingen med lagre examen an folkskolelararinna duger. Det ar ett stort miss
tag. En trogen smaskolelararinna kan sa val skota en zuluskola."16 

Âven smaskollararinnan Ida Jonatansson menade att hon och hennes 
kollegor kunde gora ett fullgott arbete i Sydafrika eftersom uppgiften i mis
sionsskoloma, menade hon, var att undervisa enkelt. Ida Jonatansson pape
kade att det kravdes andra formagor vid sidan om formell lararinneexamen 
for att bli missionar, namligen sprakbegavning, kunnighet i praktiskt arbete 
och stark vilja. For att losa konflikter mellan smaskollararinnor och folk
skollararinnor foreslog Ida Jonatansson att enbart smaskollararinnor respek
tive enbart folkskollararinnor skulle placeras tillsammans. Detta skulle 
underlatta arbetssituationen eftersom kvinnor som sympatiserade med var
andra skulle fà tjanstgora tillsammans. Att det varit konflikter mellan sma
skollararinnor och folkskollararinnor framkom tydligt nar Ida Jonatansson 
skrev till missionssekretare Hogner: 

Sympati behôver inte finnas bara fôr att man har samma examen men det ligger nara 
till hands att folkskolelararinnoma menar sig stâ ôver smâskolelararinnoma och darfôr 
vara i sin fulla ratt att harska ôver henne. Den som dâ blir harskad av annan kanner sig 
standigt stukad trots att hon skôter arbetet lika bra .... Lika barn leka bast sager ju 
ordsprâket, och deri ligger nog mycken sanning. 17 

Ida Jonatanssons egen erfarenhet, eller vad hon iakttagit under sina manga ar 
som missionar, var att folkskollararinnor kunde styra och stalla med arbetet i 
forhâllande till smaskollararinnor. Spanningar mellan yrkesgruppema i mis
sionarskaren gav sig saledes till kanna. 

Kritiken fran kvinnoma i Sydafrika gentemot missionssekreteraren bade 
bl.a. en upprinnelse i ett upprop i Svenska Kyrkans Missions Tidning i sep
tember 1901. Under rubriken "Hvem vill ga? Ett ord till Sveriges unga kvin
nor" skrev Gudmar Hogner om noden i varlden och behovet av fler kvinnor i 

frân KMA till kvinnliga missionarer i Sydafrika under den aktuella perioden. RA, KMA 
arkiv, A I:1, protokoll1894-1914. 
16 KAU, SKMA, Gurly Norenius samling. Brev 1899-1902. Gurly Swanbom familjebrev 
24.10.1901. 
l7 KAU, SKMA, E I c:2, Miss. dir. korr. Sydafrika 1901-1902, Ida Jonatansson till Gudmar 
Hogner 16.5.1902. 
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missionens tjanst. Nar han avslutningsvis vadjade om kvinnlig arbetskraft i 
Sydafrika var kravet helst folkskollararinneexamen eller motsvarande kun
skaper och fardigheter.l 8 Redan 1897 bade missionsstyrelsen angivit att man 
som eftertradare till Ingeborg von Düben helst onskade en kvinna som var 
fo lksko llararinna. 19 

Christina Florin bar i sin avhandling om feminiserings- och professiona
liseringsprocessen inom den svenska folkskolans lararkar 1860-1906 visat 
hur folkskollararkaren, kvinnor och man, medvetet slog vakt om sin stall
ning och sitt anseende gentemot smaskollararinnoma. Foljden blev att sma
skollararinnoma skiljdes ut fran den folkskollararinnor som en underprivile
gierad yrkesgrupp.20 De spanningar som fanns mellan olika yrkesgrupper 
bland de kvinnliga missionarema bar likheter med den process som 
Christina Florin behandlat. 

De kvinnliga missionarema bade en nagot splittrad hallning. De ansag att 
en smaskollararinna var duglig och onskvard i arbetet. Samtidigt visade 
dock erfarenhetema fran det vardagliga arbetet att det fanns konflikter mel
lan smaskollararinnor och folkskollararinnor. Det var uppenbarligen inte 
alltid sa latt att ordna hierarkiema mellan kvinnoma. 

De okade utbildningskraven som stalldes pa kvinnliga missionarer i Syd
afrika styrdes ocksa av kolonialmaktens reglemente. For att bibehalla kolo
nialadministrationens anslag till missionsskoloma gallde det for den svenska 
missionen att fâ godkant vid de aterkommande visitationema. Brittema 
kravde alltmer undervisning i engelska, pa bekostnad av zuluspraket. Kvin
noma som var missionarer var genomgaende negativa till detta. A v ekono
miska skal fick de dock finna sig i situationen. Nya krav stalldes saledes pa 
missionarers sprakkunnighet. 21 

Den brittiska kolonialoverheten inforde efter sekelskiftet 1900 nya krav 
fôr att missionsskoloma skulle fâ anslag. Denna gang kravde man att afri
kanska pojkar skulle fa undervisning i slojd for att bli battre i olika hantverk. 
Som svar pa dessa nya forordningar fick Ida Jonatansson, i samband med en 
tjanstledighetsperiod i Sverige och pa missionsstyrelsens bekostnad, 
genomga slojdkurser pa Naas utanfor Goteborg. Hon vistades pa Naas under 
slutet av 1902 och bôrjan av 1903.22 Precis som med kravet pa engelsk
undervisning for afrikaner i missionsskolor foljde Svenska Kyrkans Mission 
den brittiska kolonialadministrationens krav pa slojdundervisning for att fâ 
bibehalla anslaget till sina skolor. 

18 "Hvem villgâ? Ettord till Sveriges ungakvinnor" avGudmarHogneriSKMT17/1901, s. 271. 
19 SKMT20/1897, s. 316. 
20 Florin 1987, s. 185 f 
21 Berge 2000, s. 207 f. 
22 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokoll1894-1902, protokoll18.11.1902, § 5, protokoll 
22.12.1902, § 3. Se aven KAU, SKMA, E 1 c:2, Miss. dir. korr. Sydafrika 1901-1902, Ida 
Jonatansson till Gudmar Hogner 24.9.1902, 29.10.1902, 22.11.1902, 7.12.1902. 
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Samarbete mellan "diakonissaken och hednamissionen" 
Lararinnoma dominerade bland de kvinnliga missionarema i Sydafrika, men 
aven en ny kategori intriidde i karen. Det var diakonissor rekryterade fran 
diakonissanstalten i Stockholm. Svenska Kyrkans Mission och diakonissan
stalten Ers tai Stockholm bade sedan tidigare kontakt, exempelvis genom per
soner som J. C. Bring, forestandare pa namnda anstalt och ledamot av mis
sionsstyrelsen, samt Anna Posse, som var Ersta-diakonissa och Hedvig 
Posses syster.23 Det var saledes in te nagot langsokt val av samarbetspartner nar 
Svenska Kyrkans Mission borjade rekrytera diakonissor som missionarer. 

Gustava Persson var diakonissa och ansluten till Diakonissanstalten i 
Stockholm nar hon antogs av Svenska Kyrkans Mission 1898. Missionssty
relsen hade vant sig till namnda anstalt for att pabürja ett samarbete mellan 
"diakonissaken och hednamissionen".24 Ett liknande samarbete forekom i 
Norge och Tyskland och detta angavs som füregangsexempel. Man lyfte 
aven fram att den lutherska Leipzigmissionen haft diakonissor i sin tjanst 
sedan mitten av 1890-talet. Gustava Persson kvarstod som diakonissa efter 
anstallningen inom Svenska Kyrkans Mission, aven om hon formellt stod 
under missionsstyrelsens ledning. 25 

Gustava Persson kom fran en skansk lantbrukarfamilj. Hon bade intratt 
vid Diakonissanstalten redan 1890. Hennes huvudsakliga intresse var sjuk
vard och hon bade tjanstgjort pa sjukhus i bade Orebro och Jonkoping. 
Gustava Persson bade ingen utbildning utüver vanlig folkskola. 26 

Innan Gustava Persson lamnade Sverige hülls avskedsfest pa Ersta och 
vid detta tillfalle betonades att en svensk diakonissa fOr forsta gangen "just i 
sin egenskap af diakonissa gick ut till missionsfaltet"27 och att Gustava 
Perssons kommande arbete var "diakonissanstaltens forsta direkta steg in pa 
missionsverksamhetens arbetsfalt."28 Hon uppmanades att alltjamt anse sig 
och kanna sig som en del av diakonissanstalten. Under festen upplystes 
ocksa om att detta utbyte mellan diakonin och missionen var en sedan lange 
emotsedd onskan fran J. C. Bring, som sjalv mottagit besked darom pa sin 
dodsbiidd.29 

23 Om Ersta, se vidare i t.ex. Elmund 1973. Koivunen Bylund 1994b, s. 162 tf. Beda 
Wennerqvist var visserligen redan i tjiinst i Sydafrikarnissionen och hon arbetat vid Samari
terhemmet i Uppsala. Som Tuulikki Koivunen Bylund visat var dock Samariterhemmet vid 
den tiden inte en diakonissanstalt inom ramen fôr Svenska kyrkan pâ samma siitt som Ersta. 
24 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokolll894-1902, protokoll20.12.1897, § 9. 
25 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokolll894-1902, protokol120.12.1897, § 9, protokoll 
21.5.1898, § 8. 
26 KAU, SKMA, A II:7, Miss. styr. protokollsbilagor 1898-1899, bilaga F till protokoll 
21.5.1898, skrivelse frân Diakonissanstalten Stockholm. Gustava Persson, fôdd 19.2.1872 i 
Skâne. 
27 "Meddelande" i SKMI 17/1898, s. 272. 
28 Olivebladet 1898, s. 196. 
29 Olivebladet 1898, s. 197. 
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Under bôrjan av âr 1900 riktade sig missionsstyre1sen âterigen till Dia
konissansta1ten i Stockholm med en fôrfrâgan om en kvinna att ansHilla i 
Sydafrikamissionen. Amanda Skoog fôreslogs och hon antogs av Svenska 
Kyrkans Mission i april 1900 pâ samma villkor som Gustava Persson. 
Amanda Skoog, kommen frân en vastgôtsk lantbrukarfamilj, hade intratt vid 
Diakonissanstalten 1893. Hon hade hl. a. arbetat bland fattiga sjuka i Maria 
fôrsamling i Stockholm. Hon stannade en tid i England for att lara sig 
engelska innan hon kom till Sydafrika i oktober 1900.30 Amanda Skoog sâg 
sjalv sin anstallning i missionen som uttryck fôr samma "karleksverksam
het" som diakonin hade sin grund i. Hon skrev om sin gladje ôver att fà vara 
en lank "som ytterligare binder samman de bâda grenar af vâr kyrkas kar
leksverksamhet: hednamissionen och arbetet bland hemlandets elanda, 
fattiga och sjuka".31 

1 linje med Svenska Kyrkans Missions hâllning till kvinnor i missions
tjanst fôll diakonissor val in. De utmanade inte râdande kvinnosyn och deras 
arbetsuppgifter var traditionellt "kvinnliga", namligen omvârdande uppgifter 
bland barn, fattiga och sjuka. Denna kristna "karleksverksamhet", som 
Amanda Skoog uttryckte det, bytte genom missionstjanst geografisk hemort. 

Sjukskôterskor i Sydafrikamission 
Runt sekelskiftet 1900 anstalldes fôr fôrsta gângen sjukskôterskor i Svenska 
Kyrkans Mission. Hedvig Passes initiativ att bygga och driva ett missions
sjukhus i Dundee, som behandlas nedan, aktualiserade rekryteringen av 
sjukskôterskor. 

Alida Svensson blev den fôrsta sjukskôterskan i missionen och hon 
antogs i december 1897. Hon hade genomgâtt sjukskôterskeutbildning vid 
Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Efter utbildning vid Allmanna Bam
bôrdshuset i huvudstaden var hon aven av Kungliga Medicinalstyrelsen 
godkand som legitimerad bammorska. Darefter hade Alida Svensson arbetat 
en tid som privatsjukskôterska innan hon blev missionar.32 Pâ sin vag till 
Sydafrika stannade hon under nâgra mânader i Skottland fôr att lara sig 

30 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokolll894-1902, protokolll2.3.1900, § 13, protokoll 
28.4.1900, § 2, § 3, protokoll 25.5.1900, § 4. KAU, SKMA, A 11:8, Miss. styr. 
protokollsbilagor 1900--1901, bilaga A till proto koU 28.4.1900, fran diakonissanstalten i 
Stockholm. Amanda Skoog, fodd 16.4.1868 i Orslôsa forsamling, Skaraborgs liin, 
Viistergotland. SKMT22/1900, s. 348. 
31 KAU, SKMA, E I c:l, Miss. dir. korr. Sydafrika 1897-1900, Amanda Skoog till Gudmar 
Hogner 4.5 .1900. 
32 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokoll 1894-1902, protokoll 20.12.1897, § 7. KAU, 
SKMA, A 11:6, Miss. styr. protokollsbilagor 1894-1897, bilaga E till protokoll 20.12.1897, 
Alida Svenssons ansokan. Alida Katarina Svensson, fodd 8.8.1872 i Sandarne forsamling, 
Giivleborgs liin. 
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enge1sk medicinsk termino1ogi. Hon borjade sin tjiinst vid sjukhuset i 
Dundee under senare de1en av 1898.33 

Den andra sjukskoterskan inom Sydafrikamissionen var Silluf Jonsson, 
kommen fran Skane. Hon anstiilldes i september 1902 som den sista kvinnan 
under perioden 1884-1902. Hon hade tidigare arbetat vid Ma1mo allmiinna 
1asarett och pa enski1d klinik. Silluf Jonssons utbildning komp1etterades fore 
avresa till Sydafrika med en ettarig kurs vid seminarium i Lund. 34 Hon 
paborjade sitt missionsarbete som sjukskoterska vid Betania 1904. 

Lôn, tjânstledighet och pension 
Under den senare de1en av 1890-ta1et fick en ogift kvinna i Sydafrikamissio
nen 31 pund i ars1on under det forsta arets anstiillning. Diirefter hojdes 
ersiittningen till 40 pund om âret. Svenska Kyrkans Mission ans1og vidare 
300 kronor till utrustning fore avresa, en summa for resa till Sydafrika samt 
omkostnader for uppehiille i Eng1and. Efter fern ars tjiinstgoring i missionen 
fick de ogifta kvinnorna 1oneforhojning och ars1onen uppgick diirefter till 45 
pund. Samma ekonomiska villkor radde for de olika yrkesgrupperna, sma
skolliirarinnor, fo1kskolliirarinnor, diakonissor och sjukskoterskor.35 De 
ogifta kvinnorna fick ar 1900 1oneforhojning och summorna b1ev diirefter 45 
pund i ars1on un der de fors ta fern arens anstiillning, diirefter 50 pund. 36 

Man1iga missioniirer hade under den aktuella perioden 150 pund i ars1on 
samt ekonomiska ans1ag for utrustning och resa i samma omfattning som de 
ogifta kvinnorna.37 Efter 1oneforhojningen 1900 tjiinade man1iga missionii
rer 200 pund om aret.38 Den ende priistvigde afrikanen, Josef Zu1u, erholl 
efter sin priistvigning 1901 en ars1on pa 55 pund och efter fern ars tj iinstgo
ring 60 pund per ar.39 

33 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokoll 1894-1902, protokoll 21.5.1898, § 10. 
"Meddelanden" i SKMF 111898, s. 28 f. "Alida Svensson" i SKMF 17/1901, s. 281. Om 
sjukskoterskor i Sverige vid denna tid, se t.ex. Emanuelsson 1990. 
34 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokoll 1894-1902, protokoll 24.9.1902, § 8. KAU, 
SKMA, A 1:4, Miss. styr. protokoll 1903-1908, protokoll 10.2.1904, § 6. KAU, SKMA, A 
11:9, Miss. styr. protokollsbilagor 1902, bi1aga E till protokoll24.9.1902, Ansokan frân Silluf 
Jonsson. Silluf Jonsson, fodd 23.8.1875 i Walleberga forsamling, Lunds stift. 
35 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokoll 1894-1902, protokoll 22.2.1897, § 7, § 9, 
protokoll20.12.1897, § 7, protokoll21.5.1898, § 7, § 8. 
36 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokoll1894-1902, protokoll20.11.1899, § 3. 
37 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokoll 1894-1902, protokoll 12.11.1894, § 12, 
protokoll 14.2.1896, § 3. Arslonen 150 pund omfattade frân âr 1897 aven den ende icke
ordinerade mannen, L. P. Norenius. Han hade tidigare haft en ârslon pâ 130 pund. KAU, 
SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokoll1894-1902, protokoll27.9.1897, § 4. 
38 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokoll1894-1902, protokoll28.4.1900, § 7. Alla man 
som var missionarer i Sydafrika var dâ prastvigda, L. P. Norenius prastvigdes âr 1900. 
39 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokoll 1894-1902, protokoll6.12.1901, § 8. Om Josef 
Zulus prastvigning, se Berge 2000, s. 260 ff. 
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De ogifta kvinnoma i Sydafrikamissionen tjanade s~Uedes, precis som 
under avhandlingens fôregaende period, under de forsta fern arens arbete 
mindre an en fjardedel av mannens loner och efter fern ar just 25 procent av 
mannens arslon. Denna betydande loneskillnad kan inte forklaras med att 
mannen efter en inledande tid alltid var gifta och foljaktligen skulle fôrsorja 
sin fru och sina barn. Dels fanns det inga loneskillnader mellan ogifta och 
gifta man inom missionen och dels utbetalade missionsstyrelsen ett ars
bidrag omfattande sex pund for varje missionarsbam.40 Aven i forhallande 
till Josef Zulu bade kvinnliga missionarer en lagre inkomst. Att Josef Zulus 
arslôn inte alls var i pari tet med hans svenska kollegors illustrerar ytterligare 
att det inom Svenska Kyrkans Mission var vita prastvigda man som bade 
hôgst status och var hast betalda. 

Efter atta ars arbete i Sydafrika bade en ogift kvinnlig missionar ratt till 
tjanstledighet. Denna ledighet varade oftast ett ar och den tillbringades i 
Sverige. Under tjanstledigheten erhôll ogifta kvinnor 75 procent av sin ars
lOn. Vid fiera tillfâllen patalade kvinnoma att dessa ekonomiska villkor var 
for snava och de fick efter ansokan darfor ytterligare anslag av missions
styrelsen.41 Vistelsen i Sverige agnades ofta at vila och rekreation till foljd 
av manga ars hârt arbete och darav bruten balsa. Hedvig Posse patalade 
dessa forhâllanden for missionsledningen och hon foresprakade istallet att 
ogifta kvinnor skulle erhâlla tjanstledighet efter sex till sju ars arbete. 
Arbetsbelastningen pa gruppen ogifta kvinnor var enligt hennes formenande 
alltfor stor.42 Hedvig Posse utropade i brev till missionssekreteraren: "Jag 
skulle pa tal om de kvinnliga missionsarbetama vilja standigt upprepa. Lat 
dem ofta fà fara hem! Lat dem ofta fà fara hem! De blir darigenom till 
dubbel nytta tror jag."43 

Vid denna tid bade praxis etablerats vilket innebar att det kravdes lakar
intyg om sjukdom och overanstrangning for att en kvinnlig missionar skulle 
fà resa till Sverige pa tjanstledighet. Hedvig Posse vande sig emot detta och 
hon framholl vidare att missionsstyrelsen borde anstalla en kvinnlig missio
nar utover det fasta antal arbetsplatser i barnhem och skolor som fanns pa 
stationema. Detta skulle underlatta de ogifta kvinnomas tjanstledigheter.44 
Mycket talar for att missionsarbetet var sarskilt anstrangande for ogifta 
kvinnor eftersom de alltid var i tjanst genom sitt boende tillsammans med 

40 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokoll1894-1902, protokoll28.4.1900, § 7. 
41 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokoll1894-1902, protokoll31.5.1894, § 4. 
42 KAU, SKMA, E 1 c:2, Miss. dir. korr. Sydafrika 1901-1902, Hedvig Posse till Gudmar 
Hogner 1.8.1901. 
43 KAU, SKMA, E I c:2, Miss. dir. karr. Sydafrika 1901-1902, Hedvig Passe till Gudmar 
Hogner 7.12.1900. 
44 KAU, SKMA, E 1 c:2, Miss. dir. korr. Sydafrika 1901-1902, Hedvig Posse till Gudmar 
Hogner 1.8.1901. 
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afrikanska flickor och unga kvinnor och eftersom de, till skillnad friin man
liga missionarer, saknade mojlighet till en privat sfar i hem och familj. 

Hedvig Posse skrev ovan "till dubbel nytta" och menade med detta att 
tiden i Sverige inte enbart agnades at vila och aterhamtning utan ocksa at 
insatser for att levandegora mission bland Svenska kyrkans fOrsamlingar. 
Missionârer, bade kvinnor och man, hade ofta ett fylligt tuméprogram i Sve
rige. De for runt till olika platser och berattade om missionsarbetet, visade 
skioptikonbilder och afrikanska foremal, sjong och vadjade om fortsatta 
ekonomiska bidrag. De tjanstlediga missionarema skulle fOrhoppningsvis 
aven inspirera och rekrytera nya rnissionarskandidater.45 

Utover lon och tjânstledighet aktualiserades under perioden fragan om 
framtida pensioner for ogifta kvinnor som var missionarer. Efter en missio
narskonferens i Sydafrika i juli 1899 beslutade styrelsen i Sverige att proble
matiken kring de ogifta kvinnomas pension skulle utredas och atgardas. 46 

Det till Svenska Kyrkans Mission nara allierade Lunds Missionssallskap 
utokade emellanat missionaremas ekonomiska ersattning genom sarskilda 
anslag. Detta missionssallskap beslutade vid olika tilWillen bade om mede! 
som skulle fordelas lika till alla i Svenska Kyrkans Missions tjanst i Syd
afrika och om bidrag till blivande missionarers kostnader i samband med 
utbildning. Sa fick exempelvis Silluf Jonsson utbildningsbidrag av Lunds 
Missionssallskap. 4 7 

Yttre gemensamma tecken - om fôrsôken att pâ 
ytan ena en yrkeskâr 
1 materialet efter de ogifta kvinnoma aktualiseras inte fragor om lonevillkor. 
Daremot borjade ogifta kvinnor mot slutet av 1890-talet engagera sig for 
vissa yttre tecken for att ena och markera sin yrkesgrupp. Frâgan om gemen
sam klâdsel vacktes under sent 1890-tal. Det ligger nara till hands att se ett 
samband mellan kvinnomas agerande for detta andamal och kvinnors drak
ter inom bâde diakoniss- och sjukskoterskekaren. A tt mannen inom Sydafrika
missionen som pras ter hade ambetsdrakt kan ocksa tj ana som utgangspunkt. 

Redan i oktober 1895 tog Hedvig Posse upp fragan om en gemensam 
drakt for de ogifta kvinnoma och hon agerade for saken tillsammans med 

45 Se t.ex. LUB, Holmstrom, Olof. Efterliimnade papper 7. Brev till Olof och Signe Holm
strom IIi. Beda Wennerqvist till Signe Holmstrom 13.3.1901, 12.11.1901. 
46 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokoll 1894--1902, protokoll 7.2.1899, § 9. KAU, 
SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokoll 1894--1902, protokoll 20.11.1899, § 3. For Gurly 
Swanbom !Ostes pensionsfragan genom pensionsinrattning for lararinnor vid Sveriges hogre 
skolor for kvinnlig ungdom. 
47 LUB, LMS samlingar, 1 a, LMS protokoll, protokol110.5.1901, § 3, protokoll 2.6.1902, 
§ 3, protokol16.10.1902, § 1. 
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andra kvinnor.48 Vid missionarskonferensen aret darpa aktualiserades drakt
fragan men kvinnoma fick inte gehôr for sin ônskan. Hedvig Posse kom
menterade det intraffade: 

Det var inga stora brytningar vid konferensen men den spanning som latt visar sig hos 
ett par af herrama mot de kvinnliga missionarema kom fram, dâ det var frâga om 
dragtfrâgan. Vi ha ej forrnligt lagt fram frâgan fôr dem och det var icke bra fôrstâs.49 

Eftersom de ogifta kvinnoma sallan hade narvaroratt vid diskussioner pa 
missionarskonferenser och aldrig hade rôstratt var deras môjlighet att tala 
for fragan begransad. Citatet fran Hedvig Posse antyder dessutom att mis
sionarskonferensens manliga dominans kunde ge upphov till aterkommande 
spanningar mellan kvinnor och man. A ven fran missionsorganisationen i 
Sverige hade hon till sin fdrvaning hôrt att draktforslaget inte fick positivt 
omdôme. Hon var dock ôvertygad om att de ogifta kvinnomas arbete och 
stallning skulle forbattras i sinom tid och hon skrev om problematiken: "Ju 
mer motstand desto sakrare gar saken framat, det trôstar jag mig med."50 

Ett par ar senare, ar 1898, sande Hedvig Posse tillsammans med Emma 
Nilsson och Beda Wennerqvist en skrivelse till styrelsen i Sverige om att de 
ogifta kvinnoma i missionstjanst skulle bôrja anvanda enhetlig kladsel. 
Kvinnoma angav praktiska skal som motivering och de understrôk i skrivel
sen att ingen mot sin vilja skulle behôva anvanda drakten. Styrelsen bifôll 
kvinnomas forslag.5 1 Vid detta tillfàlle framstallde kvinnoma sitt fôrslag 
direkt till missionsstyrelsen i Sverige utan att ga via missionarskonferensen i 
Sydafrika och de hade uppenbarligen battre framgang genom detta agerande. 
Dessutom formulerade sig kvinnoma pa ett satt som understrôk att de redan 
vid tidpunkten for skrivelsen planerade for att anvanda drakt. 

Drakten var i môrkblatt ylle eller klade till hôgtidsdrakt och i bomullstyg 
till vardags, med en tillhôrande liten vit môssa. Beda Wennerqvist skrev till en 
vaninna om anlaggandet av drakt: "Det ar sa skônt att ha dragt, slippa vara 
orolig fdr a tt fà for fina kladningar hemifran. "52 Hon tyckte uppenbarligen a tt 
drakten var praktisk eftersom hon annars lôpte risk att vara for fint kladd i 
fôrhallande till sin omgivning. Ida Jonatansson daremot valde att inte bara 
den fôreskrivna drakten eftersom hon in te sag nagot behov av den. Tvartemot 
Beda Wennerqvist tyckte Ida Jonatansson att drakten var for fin. Hon ville 
hellre kla sig enkelt, vara "en i mangden" och in te bli uppmarksammad. 53 

48 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 1.10.1895, 
11.12.1895. 
49 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 21.7.1896. 
50 KAU, SKMA, Hedvig Posses sarnling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 23.2.1897. 
51 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokoll1894-1902, protokoll11.2.1898, § 16. 
52 RAH, Stenback-Kivekiis suvun arkisto. A 7. Beda Wennerqvisttill Ottilia Stenblick 7.1.1898. 
53 KAU, SKMA, E I c:1, Miss. dir. korr. Sydafrika 1897-1900, Ida Jonatansson till Gudmar 
Hogner 6.10.1899. Om draktens betydelse fôr kvinnoma vid Samariterhemmet, se Koivunen 
Bylund 1994b, s. 148 f. 
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Ida Jonatansson bar dock den brosch som blev gemensam for ogifta kvin
nor inom Svenska Kyrkans Mission under perioden. Broschen var i silver, 
prydd med ett kors vilket omgavs med orden "1 detta tecken skali du segra". 
Missionsstyrelsen beslot 1902 att denna brosch skulle overHimnas till alla 
ogifta kvinnor i missionstjanst. Man konfirmerade genom beslutet ett initia
tiv fran de kvinnliga missionarema. A v protokoliet framgar det att de redan 
anvande den aktuella broschen. 54 

Fragan om de ogifta kvinnomas titel vackte Hedvig Posses och Beda 
Wennerqvists fortret. For dem var det mycket anmarkningsvart att dei Sve
rige omnamndes vid namn och inte vid titel i exempelvis sammanhang som 
Svenska Kyrkans Missions Tidning. De ville anges som "froken" elier, om 
de nekades detta, atminstone som "syster". Som ett argument for detta angav 
Hedvig Posse att nordamerikanska kvinnliga missionarer som arbetade i 
Sydafrika alitid tilltalade varandra med "miss" och hon skrev vidare att "for 
utlandskor ar det oerhôrt att vi i tidningen kalias vid namn".55 Det var sale
des inte fragan om nagon diskussion om kvinnoma som missionarer elier 
missionsarbetare utan i detta fali mer en problematik om de ogifta kvinnor
nas titel. Hedvig Posse och Beda Wennerqvist drev av materialet att doma 
inte denna frâga vidare till missionsstyrelse elier missionarskonferens. 

En konkret handling som gav legitimitet och erkannande at de ogifta 
kvinnliga missionarema var den valsignelseakt med handpalaggning som 
agde rum i samband med avskedsgudstjanster i Sverige. Vid en sadan guds
tjanst i Mikaelskapeliet i Uppsala 1902 avslutade arkebiskopen med altar
tjanst varvid han "under handpalaggning lyste valsignelse sarskildt Ofver de 
bâda till missionsarbetet utgaende lararinnoma".56 Detta var en offentlig 
handling som bekraftade kvinnomas kalielser att bli missionarer. 

Trots forsok som dessa, att introducera gemensamma attribut som kladsel 
och brosch, var kvinnoma i missionstjanst inte en homogen yrkesgrupp. De 
bade olika klassbakgrund, olika utbildning och kunde ha olika trosbakgrund, 
for att namna nagra skillnader.57 De bade dock en gemensam utgangspunkt i 
en upplevd Guds kalielse och de kunde enas i arbete for Guds rike. 58 

54 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokoll 1894-1902, protokoll 23.1.1902, § 17. Vid 
exempelvis Samariterhemmet var en brosch en viktig yttre symbol for systrarna, se Koivunen 
Bylund 1994b, s. 148. 
55 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 29.5.1895. 
56 "Afskedsfest for vâra utgâende missionsarbetare" i SKMI' 511902, s. 90 f. V id denna tidpunkt 
hade SKM fàtt en ny ordforande. J. A. Ekman hade 1901 eftertriitt Anton Niklas Sundberg. 
57 Om variationer inom kvinnokollektivet och hur det diskuterats inom svensk kvinnohisto
risk forskning, se t.ex. Florin, Sommestad & Wikander 1999, s. 7 fi. Om heterogeniteten 
bland kvinnor som var missioniirer, se Singh 2000, s. 11. 
58 Se hiirtill Helander 2001, engelsk sarnmanfattning. 
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Betania i Dundee 
Sjukvard etablerades som ett nytt arbetsomrade for kvinnor i missionstjanst 
under perioden. Det var framforallt Hedvig Posse som initierade och organi
serade detta. Frukten av detta blev Betania sjukhus i Dundee i norra Natal. 
Medical mission utgick fran missionens onskan att hjalpa andra manniskor i 
bade andlig och lekamlig nod och fran evangeliemas berattelser om hur 
Jesus botade sjuka manniskor.59 Dundee hade i bôrjan av 1899 omkring 
1000 vi ta invanare. Hur manga afrikaner som befann sig i staden ar det dar
emot svart att finna uppgifter om. Missionsstationen bestod av ett hus som 
beboddes av missionarsfamiljen, vid denna tid Helena och Lars Peter 
Norenius samt deras barn, ett skolhus, ett bamhem, forrâd och andra sma 
byggnader samt missionssjukhuset. 60 

Hedvig Posse, Betania och lmbewana 
I februari 1896 hade Hedvig Posse bara meddelat missionsstyrelsen i Sve
rige att hon kopt bebyggd tomtmark i Dundee Coalfields och att hon tankte 
ombesorja anstallningen av en sjukskoterska for arbete pa platsen.61 Ett 
knappt ar senare salde Hedvig Posse egendomen i Dundee Coalfields for att 
istallet satsa pa mark och byggnationer i Dundee Proper.62 

I Svenska Kyrkans Mission hade sjukvard inte varit aktuell tidigare, ef
tersom organisationens hâllning som kyrkomission satte evangeliets forkun
nande och sakramentens forvaltande i centrum. Stallda infor redan planerade 
byggnationer och redan inkopt mark i Dundee kunde styre1sen fOr missions
organisationen knappast tacka nej till Hedvig Posses generosa forslag. 
Dessutom skulle alla egendomar i Dundee tillfalla Svenska Kyrkans Mission 
vid hennes dod. Betania sjukhus och de sjukskoterskor som anstalldes dar 
innebar en ny epok i missionsorganisationens historia. Hedvig Posses infly
tande var betydelsefullt vid rekryteringen av de forsta sjukskoterskoma.63 

59 Om kvinnors sjukvârdsarbete under sent 1800-ta1 och tidigt 1900-ta1 i Sydafrika, se Swais-
1and 1993, s. 146-156. Medical mission i ett senare skede av sydafrikansk historia finns 
behand1at hos Gaitskell1992, s. 178-198. Om medical mission, se Vaughan 1991, s. 55-75. 
60 Brev Hedvig Posse 27.1.1899 i SKMT9/1899, s. 156. J. E. Norenius 1924, s. 169 ff. 
61 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokoll 1894-1902, protokoll 14.2.1896, § 7. Under 
1895 hade Hedvig Posse idéer om att starta sjukvârdsarbete i Johannesburg. Hon sâg detta 
som ett arbetsomrâde fôr kvinnor som var missionarer. Hon gick dock inte vidare med detta 
projekt. Se KAU, SKMA, HedvigPosses sam1ing, B, Hedvig Posse till Anna Posse 29.10.1895. 
62 KAU, SKMA, Hedvig Posses sam1ing, B, Hedvig Posse till Anna Posse 6.1.1897, 26.1.1897. 
63 KAU, SKMA, A !:3, Miss. styr. protokoll 1894-1902, protokoll 14.2.1896, § 7, protokoll 
20.12.1897, § 5, protokoll 12.3.1900, § 14. lnom SKM:s historia skulle det drôja till 1905 
innan den fôrste 1akarmissionaren anstalldes fôr arbete i Indien. Om den fortsatta 
utveck1ingen av medical mission inom SKM:s Sydafrikaarbete, se t.ex. Ado1fsson & 
Bemtsson 1984. Fôrfattama har bâda sja1va varit verksamma inom SKM:s sjukvârdsmission. 
Om Hedvig Posses aktivitet fôr att rekrytera bâde diakonissor och sjukskôterskor till 
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Hedvig Posse uppfattade att det fanns ett visst motstand mot sjukvards
initiativet och rekryteringen av nya kvinnor till missionarskaren. Motstandet 
kom fran somliga man som var missionarer och framst, enligt Hedvig Posse, 
fran Fredrik Ljungquist. Hon menade att Ljungquist motarbetade "den 
kvinnliga missionen" och att han avradde missionsstyrelsen fran att "utvidga 
den".64 Att Betania och intradet av sjukskoterskor i Svenska Kyrkans Mis
sion mottes av kritik kan ses mot bakgrund av att Tottie var tveksam till 
lakarmission i sin Evangelistik.65 Motstandet fdrefaller dock inte ha fâtt 
nagot storre genomslag. Hedvig Posse skred till verket. 

1 bürjan av 1898 tillkannagav Svenska Kyrkans Missions Tidning att mis
sionen utôkat sitt arbete i Sydafrika genom sjukhus och skyddshem i 
Dundee. Sjukhuset motiverades framforallt med att manga afrikaner skada
des vid arbete i ko1gruvorna i staden och missionen skulle darfor ta emot 
dessa arbetare som patienter. Skyddshemmet var inrattat for afrikanska 
kvinnor som kom fran 1andsbygden till Dundee. Att kvinnorna flyttade till 
staden omta1ades ofta i negativa termer som att kvinnorna "1ockas dit" och 
att det fanns "frestelser av alla slag och and1ig och fysisk nôd".66 De afri
kanska flickorna och kvinnorna skulle kunna sam1as vid missionen "kring 
nyttigt och godt arbete".67 Verksamheten med skyddshem kallades Imbe
wana, vilket pa zulu betyder "ett litet fro" och sjukhuset 1iksom hela platsen 
kallades Betania. 68 V erksamheten vid lmbewana bestod av a tt afrikanska 
flickor och kvinnor fick komma och bo hos de ogifta kvinnliga missiona
rerna samt att under sondagar och onsdagar fa undervisning i bl.a. lasning 
och somnad. 69 

Afrikanska mans arbetskraftinvandring till stader vaxte runt sekelskiftet 
1900 och det var sarskilt till arbete i gruvor som deras billiga arbetskraft 
rekryterades. Kolonialmakten och gruvbolagen var daremot inte intresserade 
av att afrikanska kvinnor kom till staderna. De skulle i stallet ansvara for 
familjen i hembyn, fostra framtida arbetskraft och bruka jorden pa lands
bygden. De kvinnor som andock sokte sig till staderna bekymrade missiona
rerna. For manga missionarer representerade stader som Johannesburg nagot 
negativt. Den europeiska s.k. civilisationen var darvidlag fdrkastlig eftersom 
den medfdrde exploatering av arbetskraft, alkoholmissbruk, icke-kristen 
livsfdring - for att namna nagra av de faror missionarerna sag med denna 

missionen, se t.ex. KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 
1.4.1898. 
64 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 20.1.1897. 
65 Tottie 1892, s. 212. 
66 "Meddelande. Sjukhus och skyddshem i Dundee" i SKMI' 1/1898, s. 28. 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
69 Brev Hedvig Posse 10.4.1899 i SKMI' 11-12/1899, s. 198 f. 
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sida av europeiskt inflytande. For de afrikanska kvinnomas del fruktade 
missionarema bl.a. att de skulle utnyttjas som prostituerade.70 

Hedvig Posse hade redan tidigare f6rsokt att fà Svenska Kyrkans Mission 
att satsa pa ett s.k. skyddshem fOr kvinnor i Durban, men fàtt avslag fOr sitt 
forslag.7 1 Hennes plan var att system Anna och deras gemensamma vaninna 
Elisabeth May skulle resa till Sydafrika for att tillsammans med Hedvig 
Posse arbeta i Durban. Vidare tankte hon sig att Anna Posse skulle antas av 
missionsstyrelsen och darmed starka bandet mellan Svenska Kyrkans Mis
sion och Ersta. Elisabeth May skulle daremot resa pa eget bevag och vara 
sjalvstandig gentemot styrelsen. Om styrelsen gatt pa Hedvig Posses forslag 
hade hon aven varit beredd att donera privata medel for missionsarbete i 
Durban.72 

Missionsstyrelsens skal for att avsla forslaget var att Norska Missions
sallskapet redan hade verksamhet i Durban och att "stôdja upprattandet av 
sadant hem skulle darfor bara innebara att stodja annans mission"J3 Hedvig 
Posse hade kontakt med norske missionaren Ole Stavem redan i forberedel
sema for Durbanprojektet. Missionarskonferensen i Sydafrika angav i en 
skrivelse att man visserligen var positiv till f6rslaget men att man motsatte 
sig att tva kvinnor skulle foresta arbetet i Durban. Mannen i missionarskon
ferensen motsatte sig sarskilt att Hedvig Posse foreslog en diakonissa till en 
av postema. Fredrik Ljungquist och Erik Walberg forfattade en skrivelse 
fran konferensen vari man menade att arbetet borde "utvecklas under och 
vardas av vit manlig missionar" och inriktas mot "deras zulukristna som 
befinner sig for arbete i Durban".74 Andelen afrikanska kristna kvinnor som 
var i Durban fOr att arbeta var vid denna tid betydligt mindre an andelen 
man. Mycket talar darfor for att mannens skrivelse innebar att arbetet 
huvudsakligen skulle inriktas mot afrikanska kristna man som befann sig i 
Durban och som kom fran forsamlingar som etablerats av Svenska Kyrkans 
Mission. Missionarskonferensens man forefaller saledes ha varit mer 
bekymrade over att kvinnor skulle paborja mission for kvinnor an de var 
positiva till ett nytt initiativ. Precis som missionsstyrelsen i Sverige var aven 
missionarskonferensen intresserad av att sla vakt om den egna missionens 
revir. Konferensen slog ocksa fast att en manlig missionar behovdes fOr att 
etablera ett sadant nytt arbete. 

70 Om missioners verksamhet i stiider och afrikanska kristna kvinnors forhâllande, se t.ex. 
Gaitskell 1983, s. 241. 
71 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokoll1894-1902, protokoll12.11.1894, § 6. 
72 KAU, SKMA, A !1:6, Miss. styr. protokollsbilagor 1894-1897, bilaga D till protokoll 
12.11.1894. KAU, SKMA, Hedvig Posses sam1ing, B, Hedvig Posse till Anna Posse 14.8.1894, 
5.9.1894. 
73 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokoll1894-1902, protokoll12.11.1894, § 6. 
74 KAU, SKMA, Sydafrika, AI a:1, protokoll 1877-1878, 1887-1889, Bi1agt brev till proto
koll Dundee 30.8-6.9.1894, Fredrik Ljungquist & Erik Wa1berg till Hjalmar Darrell 6.9.1894. 
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Efter det att Hedvig Posse fàtt avslag for sina planer pa skyddshem i 
Durban lat hon saken bero och satsade efter en tid istallet pa lmbewana i 
Dundee. Â ven om Dundee var en betydligt mindre stad an Durban sag hon 
ett behov av verksamhet inriktad mot afrikanska flickor och kvinnor aven 
dar. 75 1 Dundee besokte aven Hedvig Posse de kvinnliga fàngama i stadens 
fangelse. 76 

Betania sjukhus- arbete, organisation och mâlsâttning 
Missionssjukhuset Betania invigdes i januari 1899 och det innehôll vid sitt 
oppnande kombinerad operationssal och klinikrum, tva till tre sjuksalar vilka 
alla var "val malade i ljusa glada farger med en liten omamenterad kant", 
samt badrum med rinnande vatten och stort kok. 77 1 ett senare skede byggdes 
aven ett annex till sjukhuset som inneholl tre sma rum, ett stort kok och ett 
"likrum". Missionssjukhuset utokades ocksa och hyste under 1901 opera
tionsrum och fern sjukrum.78 Expansionen vid Betania behovdes bl.a. till 
füljd av att langvaga patienter ofta kom tillsammans med flera familjemed
lemmar som i begransad omfattning skotte den sjuke, lagade dennes mat och 
som darfor bodde pa sjukhuset. Betanias rymliga kok tjanade ofta som 
bostad at slaktingar till afrikanska patienter.79 

Vid Betania arbetade flera afrikaner, oftast en indier, ett par svenska mis
sionarer samt de lakare som inhyrdes for tjanstgoring. Missionarema var 
under den forsta tiden Hedvig Posse och en sjukskoterska, Alida Svensson 
eller Gustava Persson. Formellt ansvarade Hedvig Posse for, enligt proto
kollsformulering, "tillsyn pa platsen" medan en manlig missionar hade 
"overinseende". 80 Materialet ger ingen stôrre inblick i vilka afrikaner och 
in dier som arbetade pa Betania, men nagra upplysningar finns. 1 juni 1901 
arbetade en indier med bl.a. tradgardssysslor och en afrikansk pojke lagade 
mat at afrikanema pa sjukhuset. Vidare var en afrikansk kvinna, som tidi
gare varit bamhemsflicka pa Oscarsberg, anstalld som Gustava Perssons 
egen "koksa".81 Aven Elisabeth Gubevu arbetade en tid pa Betania efter att 
tidigare ha tjanstgjort fOr missionen pa Oscarsberg.82 Vid ett tillfalle 

75 Skyddshem for kvinnor f6rekom i bl.a. Sverige vid samma tid. Elsa Borg och hennes 
arbete vid Vita Bergen i Stockholm var ett exempel, se t.ex. Jansdotter 2000, s. 205. Ytterli
gare ett exempel finns i Koivunen Bylund 1994b, s. 89 ff., om Ebba Bostrôms engagemang i 
denna typ av verksamhet vid Samariterhemmet, Uppsala. 
76 Brev Ingrid Jônsson 19.8.1899 i LMT 10/1899, s. 171. 
77 Brev Hedvig Posse 27.1.1899 i SKMT9!1899, s. 157 f. Brev Gustava Persson 23.5.1901 i 
SKMT9/1902, s. 147. Betania uppmarksammas i Gelfand 1984, s. 128 f. 
78 Redaktionens anmiirkning i SKMT9/1902, s. 148. 
79 Brev Hedvig Posse 10.4.1899 i SKMT 11-12/1899, s. 198 f. 
80 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokolll894-1902, protokoll20.12.1897, § 5, § 6. 
8l Brev Gustava Persson 10.6.1901, 20.8.1901 i SKMT9/1902, s. 147. 
82 Brev Hedvig Posse 10.4.1899 i SKMT 11-12/1899, s. 198 f. 
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omnamns att ytterligare en sjukskôterska, rekryterad utanfor Svenska Kyr
kans Mission, anstallts for kortare tid. 83 Som lakare vid missionssjukhuset 
tjanstgjorde en doktor Abraham och en doktor Mate. 84 

De forsta patientema pa sjukhuset var fyra gruvarbetare som brannska
dats vid en olycka i en av Dundees kolgruvor. 85 Kolgruvedriften ledde till 
olyckor och Betania tog genom aren emot manga skadade gruvarbetare. 86 
Under 1901 tog sjukhuset emot 118 patienter for vard och behandling. Av 
dessa var 88 afrikaner, 13 indier och 17 vita. Vid sjukhuset genomfordes 37 
operationer. 87 Betania forefaller ha varit val utrustat. Instrument bestalldes 
och skickades fran England till sjukhusets instrumentskap. 88 

Gustava Persson kunde som enda sjukskôterska varda upp till 18 patien
ter, vilket innebar att patienter lag i bade sangar och pa golv.89 Att sjuksalar
nas golv anvandes framgar ocksa av brev fran Hedvig Posse, vari hon kom
menterade att de afrikanska patienter som inte var alltfor sjuka fick ligga pa 
mattor pa golvet enligt zulused.90 1 medeltal uppskattade Gustava Persson 
att atta till nio patienter vistades samtidigt pa sjukhuset.9I 

Arbetet pa sjukhuset var emellanat tungt, inte rninst till foljd av de frek
venta dôdsfallen bland patientema. Gustava Persson skrev i mars 1902: "Jag 
har haft ratt mycket om mig dessa sista veckor. Fyra dôdsfall bland de hvita 
pa tva veckor."92 

Syftet med Betania var att bedriva missionerande verksarnhet vid sidan 
om sjukvarden. 1 Svenska Kyrkans Missions Tidning frarnhôlls att det fanns 
manga tilWillen till evangelisation bland patienter och deras slaktingar. 
Afrikaner som arbetade vid Betania gick runt i sjuksalama morgon och kvall 
fOr att lasa ur bibeln. Hedvig Posse och Gustava Persson talade ofta med 
patientema om Jesus och bad tillsammans med dem. Man menade att verk
sarnheten gav rika môjligheter "att tala om den sanne lakaren", dvs. Jesus, 
eftersom det kom mycket slakt fOr att halsa pa de sjuka.93 Pa missionssjuk
huset tog man emot patienter av olika konfessioner och det finns exempel pa 
att katoliker vardats dar. Missionarema inom Svenska Kyrkans Mission, lik
som nastan alla protestantiska missionarer vid denna tid, var annars 

83 Brev Gustava Persson 17.2.1902 i SKMT9/1902, s. 149. 
84 Brev Alida Svensson 3.2.1899 i SKMT 8/1899, s. 142. 
85 KAU, SKMA, Hedvig Posses sarnling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 20.1.1899. 
86 Se t.ex. dagboksbrev Gustava Persson 23.5.1901, 9.6.1901 i SKMT9/1902, s. 146. 
87 "Meddelanden fran var mission" i SKMT 10/1902, s. 174. 
88 Brev Gustava Persson 5.10.1901 i SKMT 9/1902, s. 148. 
89 Brev Gustava Persson 6.1.1902 i SKMT 9/1902, s. 148 f. 
90 Brev Hedvig Posse 10.4.1899 i SKMT 11-12/1899, s. 198 f. 
91 KAU, SKMA, E 1 c:2, Miss. dir. korr. Sydafrika 1901-1902. Gustava Persson till Gudmar 
Hogner 22.3.1901. 
92 Brev Gustava Persson 5.3.1902 i SKMT9/1902, s. 149. 
93 Brev Alida Svensson 3.2.1899 i SKMT 8/1899, s. 142. Brev Gustava Persson 10.6.1901 i 
SKMT9/1902, s. 147. 
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misstiinksamma mot och hade uttalat negativa asikter om katoliker och 
katolicism. 94 

Det fanns uppenbarligen ingen stôrre motsiittning for missioniirer som 
exempelvis Hedvig Posse att a ena sidan grunda och driva ett missionssjuk
hus med medicinsk behandling och personal och a andra sidan omfatta tro 
pa helbriigdagôrelse genom tro pa Jesus. Hon och Beda Wennerqvist hade 
tillsammans praktiserat helbriigdagôrelse genom handpaliiggning och bôn 
och detta med lyckat resultat. Fôr Hedvig Posse var detta en stark trosupple
velse men hon beriittade inte om den offentligt.95 Fôrkunnelse om Jesus som 
den sanne liikaren och viisterliindsk medicin och sjukvard fôrenades vid 
Betania.96 

1 en redovisning av missionsarbetet i Dundee 1899 skrev J. E. Norenius 
att sjukvardsverksamheten gatt framat och kriivde mer arbetsinsatser, fram
fôrallt fran sjukskôterskor, trots att zuluema hyste stor misstiinksamhet mot 
sjukvard enligt viisterliindsk modell.97 Genom bl.a. missionssjukhus infôrdes 
viisterliindsk sjukvard och medicin i ett afrikanskt samhiille som hade egna 
medicinska behandlingsformer.98 

Shula Marks har i sin studie om sjukskôterskeyrkets historia i Sydafrika 
bl.a. behandlat en problematik fôrbunden med fragan om bade genus och 
ras. Var det liimpligt att vita kvinnor vardade svarta man? Var det liimpligt 
att afrikanska kvinnor med sjukskôterskeutbildning vardade vita miin?99 Vid 
etablerandet av Betania missionssjukhus under 1890-ta1et diskuterades inte 
denna problematik. Fragestiillningen som Shula Marks aktualiserar blev mer 
briinnande i ett senare skede av Sydafrikas historia med dess apartheidpoli
tik. Att svenska kvinnor som var missioniirer och sjukskôterskor vardade 
afrikanska manliga patienter var sjiilvklart pa Betania under 1890-talet. 

94 Brev Hedvig Passe 11.5.1901 i SKMI' 15-16/1901, s. 249 f. 
95 KAU, SKMA, Hedvig Passes samling, B, Hedvig Passe till Anna Passe 15.9.1893. 1 
brevet beskriver Hedvig Passe hur hon smorde Beda Wennerqvist med olja, Jade handema pâ 
henne och bad att sjukdomen skulle ge vika. Fôrebilden hiimtades i bibelord i Jakob 5:14-15. 
Ida Jonatansson och Ester Goës fick veta vad som hiint och alla kvinnoma samlades for att 
tacka Gud. Hedvig Passe skrev dock till sin syster att "allmiinheten" inte fick informeras. 
Beda Wennerqvist tiinkte informera Ebba Bostrôm, Waldemar Rudin och Maria Bergman. 
Enligt Hedvig Passe fick hiindelsen i fortroende foras vidare till J. C. Bring. Se aven RAH, 
Stenbiick-Kivekiis suvun arkisto. A 7. Beda Wennerqvist till Ottilia Stenbiick, 23.11.1893. 
96 Om helbriigdagôrelse och dess eventuella konflikt till sjukvârd, se t.ex. Koivunen Bylund 
1994b, kapitel 6, om Ebba Bostrôms hâllning till helbriigdagorelse vid Samariterhemmet. 
97 "Âterblick pâ missionsarbetet â Dundee under âr 1899" av J. E. Norenius i SKMI' 13-
14/1900, s. 201. 
98 Om medicin i zulusamhiillet, se Berglund 1976, s. 345-360. 
99 Marks 1994, s. 1, s. 7 f. 
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Konflikter vid Betania sjukhus 
Hedvig Posses position som direktor pa Betania inskdinktes av att hon 
strukturellt var understalld manliga missionarer vilka inte alltid delade hen
nes intentioner och onskningar med sjukhuset. For Hedvig Posse var malet 
med Betania att ta emot afrikaner som patienter och samtidigt f6rmedla det 
kristna evangeliet genom andakter, samtal, bibellasning och psalmsang. Hon 
ville ocksa att sjukhuset skulle vara oppet for Svenska Kyrkans Missions 
missionarer. Hedvig Posse fick dock kanna av "herramas", som hon kallade 
de manliga missionarema, inblandning i frâgan om vilka som skulle vara 
patienter vid Betania. Hedvig Posses uppfattning har redan framgatt medan 
sarskilt de manliga missionarema i Dundee, tva broder Norenius, forespra
kade att ocksa vita patienter skulle tas emot pa sjukhuset. Hedvig Posse 
befann sig saledes aterigen i en konflikt med man som overordnade missio
narer. Konflikten inneholl aven principiella fragor om manniskosyn. 

For Hedvig Posse var det sarskilt viktigt att under Betanias f6rsta tid 
klargora att sjukhuset var till for afrikaner, inte for vita. Hon upprepade 
gang efter annan att missionen "maste saga nej till vita!"10° For Hedvig 
Posse var fragan om svarta elier vita patienter vid Betania bl.a. en frâga om 
prioriteringar och resurser. Hennes bedornning var att de vita patienter som 
togs emot fOr vard kravde for mycket av sjukskoterskomas arbete pa 
bekostnad av den tid som kunde laggas pa svarta patienter. 101 Missionssta
tionsforestandaren Lars Peter Norenius f6refaller ha varit den som mest gick 
emot Hedvig Posse pa Betania aven om ocksa missionaren J. E. Norenius 
bade synpunkter pa vilka som skulle vara patienter. De manliga missiona
rema menade, tvartemot Hedvig Posse, att det skadade missionen om de inte 
tog emot vita patienter.102 Det som skadades var den svenska missionens 
goda rykte bland de vita makthavama. 

Fragan om vilka patienter som i forsta band skulle behandlas pa mis
sionssjukhuset rymmer aven en annan viktig aspekt. De manliga missiona
rema ville, som Hedvig Posse uttryckte det, "veta sin stallning till 
Betania".103 Mer explicit skrev Hedvig Posse i ett brev att Lars Peter 
Norenius inte ville hjalpa till med Betania om han inte fick ha nagot att saga 

100 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 20.1.1899, 
10.2.1899, 17-18.2.1899. 
101 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 20.1.1899, 
10.2.1899. Se ocksâ KAU, SKMA, E 1 c:3, Miss. dir. korr. Sydafrika 1903-1904, Hedvig 
Posse till Gudmar Hogner 11.2.1903. 
102 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 10.2.1899, 17-
18.2.1899. KAU, SKMA, Hjalmar Danells samling, Vol. 1. Brev 1894--1933, Hedvig Posse 
till Hjalmar Danell 27.4.1899. Inom SKM:s egen historieskrivning, J. E. Norenius 1925, 
s. 82, framstalls frâgan om vita och/eller svarta patienter vid Betania som en problematik man 
var enig om inom missionen. 
103 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 10.2.1899. 
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till om pa platsen. 104 Detta tyder pa att konflikten vid Betania hade en grund 
i Hedvig Posses relativt sjalvstandiga stallning gentemot en manlig missio
nar som hade svart att hantera en for honom oklar hierarki. Var det Hedvig 
Posse, i egenskap av ekonomisk donator och initiativtagare, som skulle styra 
Betania eller var det den manlige stationsforestandaren, som atminstone 
formellt var overordnad henne inom Svenska Kyrkans Mission? 

Till skillnad fran tidigare konflikt vid Oscarsberg fanns vid denna tid, i 
slutet av 1890-talet, en val etablerad missionarskonferens dominerad av 
man, som inverkade pa Hedvig Posses mojligheter att agera vid Betania. 
Missionarskonferensen sammantrade i regel en gang per ar och den utgjor
des av manliga missionarer. Kvinnliga missionarer hade narvaroratt vid 
enstaka tillfallen. De fick inkomma med skrivelser och kunde pa annat satt 
forsoka paverka fragor som avhandlades. Inflytandet var dock i det narmaste 
obefintligt eftersom varken gifta eller ogifta kvinnliga missionarer hade 
nagon rostratt vid missionarskonferensen. De hade inte heller tilltriide till 
konferensens viktigare forhandlingar. 

Fragan om svarta och/eller vita patienter pa Betania fick inte nagon los
ning. Nagot beslut star inte att finna i kallmaterialet fran styrelsen i Sverige 
eller fran missionarskonferensen. Hedvig Posse drev sin linje och gav aldrig 
principiellt vika aven om hon kompromissade i vissa fall. Nar hon under en 
Sverigevistelse sag tillbaka pa sin tid vid Betania angav hon att ett skal till 
hennes brutna hiilsa var konfliktema kring sjukhusets verksamhet. Under 
hennes franvaro riskerade det att bli alltfür manga vasterlanningar bland 
patientema. Hedvig Posse skrev till missionsdirektom "att arbetet kommer 
pa helt fel spar" och fortsatte, "vi ar sanda till de svarta . . . uppdraget fran 
kyrka och forsamling ar mission bland de svarta".105 Hon uttryckte ett miss
noje med Svenska Kyrkans Missions styrelse och direktor i Sverige i detta 
arende. Hon hade vid ett tillfalle uppmanat missionsdirektom och styrelsen 
att avgora fragan om vita och/eller svarta patienter vid Betania och hon hade 
sjalv foreslagit att vita skulle vardas endast i nodfall. Nar inget bestamt 
beslut fattades blev konflikt och kompromiss ett aterkommande tema.106 

Varfor den svenska missionsorganisationens styrelse inte foljde Hedvig 
Posses uppmaning att fatta ett avgorande beslut kan man bara spekulera om. 
Jag tror att en forklaring var att missionarskonferensen i Sydafrika, vilken 
skulle fatta beslut i alla viktiga arenden och sedan sanda besluten vidare till 
Sverige fOr godkannande, var sa valetablerad i detta skede att styrelsen i 
Sverige inte formadde handla utan dess initiativ. 1 missionarskonferensen 
hade Hedvig Posse inte nagot formellt inflytande och foljaktligen kunde de 

104 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 10.2.1899. Om 
brôdema Norenius, se Berge 2000, s. 188 tf. 
105 KAU, SKMA, E I c:3, Miss. dir. korr. Sydafrika 1903-1904, Hedvig Posse till Gudmar 
Hogner 11.2.1903. 
106 Ibid. 
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man dominera som foretradde den andra linjen, att hâlla sjukhuset oppet for 
vita patienter. 

Hedvig Posse hade blick for tidens samhallsfOrandringar i Natal och hur 
missionen skulle bemota dessa. Hennes bidrag var att initiera Betania sjuk
hus for skadade afrikanska gruvarbetare och for andra afrikaner. Hon hade 
uppenbarligen inte nagot behov av att uttrycka lojalitet med den vita befolk
ningen och det vita styret genom att ta emot dem som patienter pa sjukhuset. 
Hennes frustration over att missionarskollegor ville satsa sjukvardens resur
ser pa vasterlanningar bor ha varit betydande. 

En tid efter det att Betania grundats aktualiserade Hedvig Posse fragan 
om mission och missionssjukvard bland indier i omradet. Hon menade att 
Svenska Kyrkans Mission borde paborja verksamhet bland indier och att 
man for detta andamal skulle anstalla en sjukskoterska som beharskade tva 
indiska sprak. 107 Den grundlaggande fragan rorde huruvida man i Svenska 
Kyrkans Mission skulle missionera uteslutande bland afrikaner eller om man 
aven skulle innefatta mission bland indier i sitt uppdrag. Hedvig Posse fore
sprakade mission bland bâda gruppema. Hon inkom med en skrivelse i aren
det till missionarskonferensen som dock avvisade hennes planer.I08 Efter 
konferensens avslag i denna frâga tycks Hedvig Posse inte ha fortsatt sitt 
engagemang for missionssjukhus for indier. Arbetet vid Betania och Dundee 
var dessutom hotat pa grund av krigsutbrott 1899. 

Betania var Hedvig Posses skapelse och som det forsta sjukhuset i 
Dundee och som det forsta missionssjukhuset i Svenska Kyrkans Missions 
historia var detta en betydande pionjarinsats. 1 en luthersk missionsstruktur, 
som inte foresprakade medical mission, initierade hon anda sjukvard som en 
viktig del av missionsarbetet. For afrikaner i och omkring Dundee torde 
Betanias tillkomst ha varit en viktig hallpunkt i den lokala historien. 

Kvinnornas arbete i skolor och barnhem 
Ogifta kvinnor i Svenska Kyrkans Mission arbetade under perioden 1894-
1902 med uppgifter i skolor och barnhem vid missionsstationema Appels
bosch, Dundee, Ekutuleni, Emtulwa och Oscarsberg. 1 skol- och barnhems
verksamheten fanns fiera intressen foretradda. Atminstone fern av dessa 
aterfinns i kallmaterialet efter kvinnoma som var missionarer: missionarens, 
missionsorganisationens, enskilda afrikaners - foretradesvis afrikanska 

107 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 24.6.1899, 
14.7.1899, 5.8.1899. Om indiers invandring till Natal och deras historia, se t.ex. Brain 1989, 
s. 249-274. 
108 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 24.6.1899, 
14.7.1899, 5.8.1899. 
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flickors och unga kvinnors, den afrikanska omgivningens och den brittiska 
kolonialüverhetens intressen. 

I periodens borjan, âr 1895, gick det 168 zuluer i Svenska Kyrkans Mis
sions skolor och 100 stycken var s.k. barnhemsbarn. V id samma tid fanns 
det 301 medlemmar i de forsamlingar som bildats inom ramen for missio
nens verksamhet. Bland de zuluer som omvande sig och lat dopa sig i for
samlingar grundade av Svenska Kyrkans Mission dominerade kvinnor. 
Ocksâ i missionsskolorna var majoriteten av eleverna flickor; ungefar dub
belt sâ mânga flickor som pojkar. 109 Norske historikern Jarle Simensen har 
pâpekat att skolor pâ missionsstationerna fick stürre betydelse nar barn till 
den forsta generationens kristna behovde undervisning. 110 Under senare 
delen av 1890-talet torde en del av de forsta kristna zuluernas barn gâtt i 
skola pâ âtminstone missionsstationerna Appelsbosch och Oscarsberg. Ida 
J onatanssons brev frân den senare stationen vittnar ocksâ om a tt sâ var 
fallet, aven om inte allai skola och barnhem pâ platsen var barn till kristna 
foraldrar.111 Om afrikaner bodde pâ mark agd av missionen, som ofta var 
fallet pâ framforallt Oscarsbergs stora omrâde, var skolgâng for familjernas 
barn mer sjalvklar. 

Figur 11. Flickor och unga kvinnor i barnhemmet pa Appelsbosch missionsstation. Langst 
baki mitten star Beda Wennerqvist. Langst fram till vanster sitter Emma Nilsson. (Fotografi 
SKM·s arkiv.) 

109 StatistikoversydafrikanskamissioneniSKMT4/1895, s. 123. Berge 2000, s. 227 f., s. 239. 
110 Simensen med B0rhaug, Hemces och S0nstab0 1986, s. 240. 
11 1 Brev Ida Jonatansson 24.2.1897 i SKMT 13- 1411897, s. 214 ff. 

194 "rÏnnu en syster till Afrika" 



Den brittiska kolonialoverheten gav ekonomiska bidrag till Svenska Kyrkans 
Missions skolor och bade darmed ratt att kontrollera och bestiimma over 
innehâllet i undervisningen. Under ar 1898 fick skolan vid Appelsbosch for 
forsta gangen ekonomiskt anslag fran kolonialadministrationen i Natal. 
Skoloma pa Ekutuleni och Oscarsberg erholl redan detta. Anslaget innebar 
att skoloma regelbundet utvarderades av e:ri inspektor. Kristendoms
undervisningen bade denne emellertid inte ansvar eller befogenhet att kon
trollera. Anslaget for skolan pa Appelsbosch uppgick till 725 kronor per ar. 
Denna skola hade da 60 elever i aldrama 8 till 20 ar. Flertalet av dessa 
bodde i missionsstationens bamhem for flickor respektive pojkar.112 

De kvinnliga missionarema bade flera mal med sitt arbete i bamhem och 
skolor. Det viktigaste var emellertid att zuluema skulle lara kanna Gud. 1 
samband med en examination i Appelsbosch skola papekade Beda Wenner
qvist for fadem till ett av bamen, som ville att det skulle vara mer undervis
ning pa engelska, att "jag ej kommit hit for att lara bamen engelska utan att 
for att lara dem kanna Gucf'.l 13 Aven Ida Jonatansson menade att hon arbe
tade for Herrens stora uppdrag, att fostra och kristna zuluflickor. 114 Zulu
flickor och unga kvinnor som vistades i barnhemmen skulle lara sig regel
bundna vanor som morgon- och aftonbon, kyrkogang och andaktsliv, de 
skulle fâ del av missionaremas livsaskadning och de skulle vanja sig vid ett 
liv med arbete, renlighet och ordning. Att dessa vanor inte alltid var sa upp
skattade av zuluema vittnade Ester Goës om nar hon klagade pa att det un
der en period 1896 bara var 15 barn i barnhemmet pa Oscarsberg. Ryktet 
som gick var att man fick arbeta for hârt pa denna missionsstation. 11 5 

Skolundervisningen var ocksa viktig i sig. Elevema larde sig bl.a. att lasa 
och skriva, matematik och geografi. Precis som tidigare lades vikt vid bade 
klassiska skolarnnen, som redan narnnts, och praktiskt arbete med sornnad 
for flickor. Att fostra afrikanska flickor till goda kristna fruar och modrar 
var ocksa ett av malen for de kvinnliga missionarema.116 

112 "Aterblick pâ arbetet pâ Appelsbosch, !faye och Emtulwa" av Axel Liljestrand i SKMI' 9-
10/1898, s. 139 f. 
113 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbôcker. 28.2.1895. Se 
aven KAU, SKMA, Gurly Norenius samling, Brev 1899-1902, Brev Gurly Swanbom, 
farniljebrev 16.5.1900. 
114 KAU, SKMA, E 1 c:l, Miss. dir. korr. Sydafrika 1897-1900, Brev Ida Jonatansson till 
Gudmar Hogner 6.10.1899. 
115 Brev Ester Goës odaterat 1896 i SKMI' 8/1896, s. 218. KAU, SKMA, Hjalmar Danells 
samling, Vol. 1, Brev 1894-1933, Brev Gurly Swanbom till Hjalmar Danelll7.5.1901. 
116 Se âterkommande rapporter frân skolorna pâ Appelsbosch, Ekutuleni och Oscarsberg i 
Colony of Natal Blue Book on Native Affairs. Departmental Reports. Skolinspektiiren under 
dessa âr var Mr Plant. Frâgan om missionens utbildning och fostran av afrikanska flickor och 
kvinnor och vilka syften denna hade (frâgan om s.k. domestication) har behandlats av 
Gaitskell 1988, s. 158 tf. Gaitskell 1990, s. 255. Labode [1992], s. 278 tf. Labode 1993, 
s. 131, s. 134 f., s. 141 f. 
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Ledningen i Svenska Kyrkans Mission angav till 1898 ars kyrkomôte 
malsattningen med skolor och barnhem pa foljande satt: 

Skolverksamheten, som i missionens tjiinst alltigenom hvilar pa kristendomens grund, 
har visat sig vara ett af de kraftigaste medlen for evangelii spridning. Till att framja 
och stôdja skolundervisningens kristligt uppfostrande uppgift bidraga i viisentlig mân 
barnhemmen. I dem afsôndras bamen fran de hedniska askadningar och seder, af 
hvilka de hitills varit omgifua, hvarvid man dock sôker, sa vi dt môjligt ar, ilirekomma, 
att de inforas i andra lefuadsforhâllanden an dem, vid hvilka de i kraalema blivit vana. 
Man vill niimligen uppfostra bamen till kristna zuluer, ej till européer. 1 ôfverens
stiimmelse med denna grundsats undervisas de, da tid gifves, i sadana praktiska 
sysslor, som kunna blifva dem till gagn i framtiden7 sasom att mala sin majs, koka sin 
mat, bereda sin âker, sy och !aga sina kliider osv.11 

Skoloma ansags saledes som en bra miljô for att sprida evangelium. Fôr att 
stôdja kristen fostran behôvdes ocksa barnhem. Om barn togs fran sin 
ursprungliga miljô till missionsstationemas barnhem kunde man na missio
nens syfte, dvs. att fostra bamen till att bli kristna zuluer. Citatet visar pa en 
motsattning mellan uppfostran till kristen zulu och europé. Mycket talar for 
att man med detta menade att utbildning var viktig for att zuluema skulle :fa 
ett battre liv i det samhalle som utvecklades. Detta till skillnad fran andra 
intressen i regionen som enbart ville anvanda afrikaner som arbetskraft och 
tjanare at den vita befolkningen. 

Missionens undervisning var inte alltid sa popular bland nybyggare i 
traktema runt Oscarsberg. Ida Jonatansson bedrev skolundervisning bland 
zuluer som bodde och arbetade pa en vit bondes agor. Detta vackte bondens 
missnôje och han fôrbjôd darfor missionaren att fortsatta. Mannen redo
gjorde fdr henne om villkoren pa hans agor: Manniskor som larde sig lasa 
eller blev dôpta maste ta med sig sin familj och lamna platsen. Han menade 
namligen att han inte hade nagon anvandning for manniskor som sôkt upp 
missionen for att :fa utbildning ochleller bli dôpta. Ida Jonatansson hade 
ingen laglig ratt att fortsatta sin undervisning och kunde darfôr inte agera. 
Men hon papekade att denne bonde skulle :fa mycket att ansvara fôr infor 
Herren, nar den dagen kom. 118 Fôr nybyggare kunde missionens narvaro, 
som i detta fall, vara stôrande. Fôr en del nybyggare med lantbruk var afri
kaner mest ansedda som billig arbetskraft och deras levnadsvillkor for ôvrigt 
agnades inte nagot stôrre intresse. Likaberattigat manniskovarde uttryckt 
som utbildning och formedlande av evangelium kunde ge redskap for en ny 
framtid fôr afrikaner, menade missionaren. 

Att :fa kunskap om vilka afrikanska flickor och unga kvinnor som arbe
tade i missionens skolor och barnhem under sent 1890-tal har visat sig svart. 
Genom de kvinnliga missionaremas brev gar det dock att atminstone 
namnge nagra av dem, som alltsa var pionjarer: 

117 "SKM:sstyrelsesberiittelsetill1898 ars allmiinna kyrkomôte" i SKMF 19-20/1898, s. 302. 
118 KAU, SKMA, E 1 c:1, Miss. dir. korr. Sydafrika 1897-1900, Brev Ida Jonatansson till 
Gudmar Hogner 1.6.1898. 
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Vid mitten av 1890-talet arbetade 14-ariga Hanna Sitole som lararinna pa 
Oscarsberg. Hon var da koliega med bl.a. en ung zulukvinna som hette 
Marta. 119 

Ebba Mahlaba undervisade pa Oscarsberg. Hennes ansvarsomraden var 
framforalit lasning och somnad.12o 

- Under atminstone de sista aren av 1890-talet arbetade Elisabeth Gubevu i 
Oscarsbergs barnhem.121 

- Lena Mzolo arbetade i skolan och barnhemmet pa Ekutuleni vid samma 
tid. 122 

Nomampo Lutuli och Nomasasha arbetade i skola och barnhem pa 
Appelsbosch. Nomasasha lamnade sin tjanst i slutet av 1899 eftersom 
hon skulie gifta sig.123 (Om Nomampo Lutuli se langre fram i detta 
kapitel.) 

Kvinnliga missionarer i Svenska Kyrkans Mission samarbetade med bade 
afrikanska kvinnor och man. De senare var ofta larare och evangelister. 
Kvinnoma framhavde, precis som sina manliga koliegor, betydelsen av att 
utbilda just afrikanska man till larare och evangelister.124 Det finns inte 
nagot i materialet efter de kvinnliga missionarema som tyder pa att de fore
sprakade nagon satsning pa zulukvinnor som evangelister elier lararinnor 
med hôgre utbildning. 

Det kan ha funnits flera anledningar till att zuluer ville arbeta for missio
nen. Det kan ha skett av intresse elier overtygelse, en zulukvinna kan ha bli
vit kristen och darefter onskat att fà arbeta for missionen. Ytterligare en 
anledning kan ha varit ekonomi och viljan att overleva i svara tider. Jarle 
Simensen har i sin forskning om norsk mission i Zululand i slutet av 1800-
talet framhaliit mojligheten att fà ett avlonat arbete som en av missionens 
attraktionskrafter. Zulufolket avkravdes exempelvis hyddskatt av den 
engelska kolonialoverheten och manniskor behovde av bl.a. detta skal fà 
ihop pengar. Tidsrummet inneholi som bekant overgangen till penningeko
nomi i Sydafrika. Att bli anstalid pa nagon missionsstation, i dess skola elier 
bamhem elier for att bygga nagot hus at missionarema, blev darfôr ett satt 
att tjana pengar. De som var anstalida i missioner en langre tid blev relativt 

119 Brev Ida Jonatansson 20.3.1895 i SKMI' 5/1895, s. 133. KAU, SKMA, E I c:l, Miss. dir. 
korr. Sydafrika 1897-1900. Edla Berg till Gudmar Hogner 14.11.1897. 
120 Brev Ebba Mahlaba odaterat 1895 i SKMI' 3/1895, s. 78. 
121 Brev Ida Jonatansson 27.2.1897 i SKMI'7/1897, s. 106. 
122 Om nya arbetare i missionen i SKMI'21-22/1897, s. 347. 
123 KAU, SKMA, E I c:l, Miss. dir. korr. Sydafrika 1897-1900, Brev Beda Wennerqvist till 
Gudmar Hogner 31.7.1899. 
124 Se t.ex. KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 23.3.1897. 
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ofta kristna. Det var saledes ocksa for missionema viktigt att kunna anstalla 
afrikaner som var potentiella dopkandidater.125 

Figur 12. Emma Nilsson och Ida Jonatansson med zuluflickor pa Appelsbosch. Till véinster 
med sjal om huvudet star Nomampo Lutuli. (Privat fotografi, Gunvor Dahlberg och Gun
Britt Gunnarsson.) 

Manga kvinnor som arbetade i Svenska Kyrkans Mission var ogifta. For 
unga zulukvinnor fanns det i stort sett inte nagot altemativ till aktenskap och 
moderskap. Som tidigare framgatt var det ocksa for ogifta kvinnliga missio
narer viktigt att fostra framtida generationer av goda kristna fruar och mod
rar. Det var ofta ett av bamhemmens syften. Det fanns saledes en kontrast 
mellan de kvinnliga missionaremas eget livsval och de mojligheter till 
samma livsval for zulukvinnor, om de hade ônskat sa. Gurly Swanbom kon
staterade att det var sjalvklart for zuluema att alla flickor skulle gifta sig. 
Hon beklagade att det inte fanns plats for ett "ogift stand".126 Till skillnad 
fran katolsk mission erbjod inte protestantisk mission, som Svenska Kyrkans 
Mission, nagot ordensliv for kvinnor som var missionarer och saledes inte 
helier for zulukvinnor. Detta kunde annars ha varit en moj lighet, kanske den 

125 Simensen med B0rhaug, Hermes och S0nstab0 1986, s. 204 ff. 
126 KAU, SKMA, Gurly Norenius samling, Brev 1899- 1902, Brev Gurly Swanbom, 
familjebrev 24.8.1900. 
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enda, for zulukvinnor att valja en annan livsvag.127 Huruvida zulukvinnor 
hade tillatits att valja detta ar en annan fraga. Fragan kan ocksa vackas om 
dessa ogifta kvinnliga missionarer snarast var att beklaga for zulufolket. 1 ett 
sarnhalle som tillmatte kvinnan storst betydelse som maka och mor kan de 
ogifta kvinnorna ha vackt bâde fragor och forvaning.128 

Kvinnliga missionârer och ôverordnade man 
1 kapitel ett om kvinnorna i Svenska Kyrkans Mission framgick det att det 
fanns meningsskiljaktigheter angaende barnhemmet pa Oscarsberg. Anled
ningen var att flickor och unga kvinnor sokte sig dit aven om de inte till
horde den lutherska konfessionen. Diskussionerna om detta fortsatte. Det 
var sarskilt narvaron av zuluer som tillhorde den wesleyanska fi?.issionen, 
dvs. var metodister, som ledde till konflikt mellan kvinnliga missionarer och 
mannen i missionarskonferensen. De manliga missionarerna beslutade att 
missionen skulle ta en avgift pa ett pund nar flickor och unga kvinnor kom 
for att bo i barnhemmet. 129 Missionsstyrelsen i Sverige lat sig dock inte 
overtygas om detta utan skickade tillbaka arendet till konferensen i Syd
afrika. Samtidigt papekade man att missionarskonferensen skulle lyssna pa 
"lararinnornas i Oscars berg mening rorande denna fraga" .130 1 september 
1895 behandlade aterigen styrelsen i Sverige denna problematik. Man 
beslutade da att de zuluer som sokte intrade i Oscarsbergs barnhem men som 
inte tillhôrde Svenska Kyrkans Mission och som man inte trodde skulle 
komma att tillhora denna framover, skulle betala en avgift pa 10 shilling. 131 

Hedvig Posse och Ida Jonatansson var alltjamt negativa till detta. De ville ta 
emot alla afrikaner, oavsett konfession, pa Oscarsberg. 

Trots att missionsstyrelsen i Sverige och missionarskonferensen i Syd
afrika, pa uppdrag av styrelsen, lyssnade till de kvinnliga missionarernas 
asikt i denna fraga lat de sig inte paverkas nar de fattade beslut. Man kan 
emellertid notera att avgiften sanktes frân det ursprungliga forslaget pa ett 
pund till tio shilling. Detta torde ha uppskattats av de kvinnliga missionarer
na som da fick lattare att betala for de zuluflickor som kom till barnhemmet 
men som inte var lutheraner. Men att de kvinnliga missionarerna inte hade 
nagon rostratt i missionarskonferensen maste gang efter annan ha varit 

127 For denna mojlighet for afrikanska kvinnor, se t.ex. Birgitta Larsson 1991, s. 69-85. 
128 Deborah Gaitskell har uppmiirksammat en prob1ematik for ogifta kvinnliga missioniirer. 
Hennes forskning behand1ar kvinnor i stadsmiljo under 1900-ta1et men viicker re1evanta 
frâgor aven i detta sammanhang. Hon har funnit att det inte alltid var sâ 1iitt for ogifta kvinnor 
att fà kontakt med gifta afrikanska kvinnor. Detta var rim1igtvis 1iittare for missioniirsfruar. 
Gaitskel12000, s. 79-81, s. 86. 
129 KAU, SKMA, Sydafrika, A Ia:l, protokoll 1877-1878, 1887-1889, protokoll 
missioniirskonferens Dundee 30.8-6.9.1894, § 8. 
130 KAU, SKMA, AI:3, Miss. styr. protokoll 1894-1902, protokoll 12.11.1894, § 5. 
131 KAU, SKMA, AI:3, Miss. styr. protokoll1894-1902, protokol15.9.1895, § 3. 
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frustrerande, sarskilt nar de hade andra uppfattningar om sitt eget arbete och 
ansvarsomrâde an vad mannen hade, som inte ens arbetade i barnhemmet pâ 
Oscarsberg. For de manliga missionarema kan bâde konfessionella och eko
nomiska faktorer ha legat bakom beslutet. Frâgan om zuluflickomas trostill
hôrighet ar ett exempel, dar kvinnomas arbete i bamhemmen hamnade i 
spanningen mellan âtminstone tvâ intressen: de kvinnliga missionaremas 
och mannens i missionens ledning, bâde konferensen i Sydafrika och styrel
sen i Sverige. Dartill kom de zuluflickor och unga kvinnor som ville bo i 
Oscarsbergs bamhem, aven om de inte var lutheraner. 

Svenska kvinnor i solidaritet med zuluflickor och zulukvinnor 

Det kunde vacka irritation att de kvinnliga missionarema satsade mycket tid 
pâ verksamhet enbart for zuluflickor och zulukvinnor. Hedvig Passe fick ta 
emot klagomâl om detta. En diskussion utspann sig mellan henne och Lars 
Peter Norenius. Hon skrev: ''Norenius menar att vâr mission mâste tanka pâ 
gossama med." Hedvig Passe hall med om detta, men nar Norenius âterigen 
sade flickor med forakt i tonen blev hon frustrerad.132 Kallmaterialet ger 
inga fortsatta inblickar i diskussioner som denna. Att en kvinnlig missionar 
kunde ha en annan uppfattning an sin manlige chef i frâgor om arbetet for 
zuluflickor stâr dock klart. Sâ var fallet ocksâ pâ Appels bosch. 

Beda Wennerqvists dagboksanteckningar och efterlamnade brev ger en 
god inblick i hur zuluflickor och unga zulukvinnor sôkte sig till Appelsbosch 
missionsstation. Detta ledde i fiera fall till konflikt mellan olika intressen. 
Beda Wennerqvist och den manlige stationsforestândaren Fredrik Ljung
quist hade inte samma uppfattning om hur missionen skulle hantera flickor 
och unga kvinnor som rymde hemifrân och sôkte skydd pâ stationen. 
Flickomas och de unga kvinnomas familjer var dessutom ofta starkt nega
tiva till att lâta sina barn stanna pâ Appelsbosch. Den senare konflikten 
innehôll bâde aspekter av generationsmotsattningar och genusproblematik, 
mer precist flickors och kvinnors underordning i zulusamhallet. 

1 november 1895 utspann sig en konflikt mellan Beda Wennerqvist och 
zuluflickan Nomazulus mor. Under âtminstone 1895 bodde Nomazulu i 
bamhemmet pâ Appelsbosch. Hennes âlder och bakgrund gâr det inte att fâ 
kunskap om. Hon hade kommit till missionen eftersom hennes farbror ôns
kade detta. Det fanns sâledes inte nâgon motsattning mellan Nomazulu och 
hennes manlige formyndare. Daremot utspelade sig en konflikt mellan 
Nomazulu och hennes mor. Modem kom till Appelsbosch i november 1895 
fôr att flytta dottem frân den svenska missionen till en katolsk missionssta
tion. Nar Beda W ennerqvist sade nej till detta hotade modem att ta med sig 

132 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 1.5.1894. 
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Nomazulu med vald. Eftersom Nomazulu ville stanna pa Appelsbosch och 
eftersom hon hade sin farbrors tillatelse till detta menade missionen att mo
dern inte kunde ta flickan darifran. Enligt Beda Wennerqvist blev da modern 
sa arg att hon tankte sla sin dotter varpa missionaren laste in Nomazulu i ett 
rum. Efter samtal och diskussion - tva andra zulukvinnor kom for att lugna 
ner flickans mor- fick Nomazulu till sist stanna hos Beda Wennerqvist.133 

Fôr Beda Wennerqvist var det saledes i faliet med Nomazulu en mans 
beslut och auktoritet, dvs. flickans farbrors, som avgjorde hur hon agerade 
gentemot flickans mor. Nomazulus egen ônskan om att tà stanna pa Appels
bosch kan ocksa ha haft betydelse fôr Beda Wennerqvists agerande. Men 
flickors egna initiativ att rymma till missionsstationen var oftast inte till
racklig anledning for att de skulie tà stanna.134 Missionarerna kunde 
emeliertid inte sjalva fatta beslut om flickor som rymde till missionen. 
Kolonialmyndigheten ville inte ha konflikt med foretradare i zulusamhaliet 
om barn som flydde till missioner och darmed stalide till bekymmer fôr 
familjer. Fôr kolonialmakten var lugna undersatar att fôredra. Det fanns dar
for inget som hindrade familjer att hamta hem sina rymmande dôttrar. Kvin
nor och flickor hade dessutom en underordnad stalining i zulusarnhaliet. De 
skulie lyda en manlig ôverordnad, t.ex. sin far, make elier farbror. Barn fôr
vantades ocksa lyda sina fôraldrar. Missionarer stôdde inte helier alitid 
flickor som rymde till missionsstationer. Dels hade missionarerna ingen lag
lig ratt att behâlia flickorna och dels varderades det fjarde budordet om att 
hedra sin far och sin mor mycket hôgt. 

Hur hôgt budordet om att hedra sina foraldrar skulie varderas i fôrhâl
lande till andra bibelord var Beda Wennerqvist och Fredrik Ljungquist 
oense om. Detta frarnkommer efter att flickor som rymt till Appelsbosch 
fran Zululand hamtats tillbaka till sina hem av polis. Beda Wennerqvist bad 
med flickorna, uppmanade dem att lyda och atervanda till sina familjer. 
Samtidigt tyckte hon detta var plagsamt: 

Detta att sâ nôdgas sanda bort flickor, som vil} a hôra och lara, ar det svâraste jag gâtt 
igenom. Gud ser det. Det kannes, som om jag ej mânga gânger skulle kunna stâ ut 
med detta. Skola dessa barn bindas med môrkrets band? Vi veta ju ej helier, om de 
skulle Josas genom att stanna har. Men hiir fà de âtminstone hôra och valja. 135 

Samma kvali som flickorna hamtats av polis samtalade Beda Wennerqvist 
och Fredrik Ljungquist om barns flykt frân sina hem. Hon menade att den 
manlige missionaren borde respektera hennes uppfattning om hur missionen 
borde hantera dem som rymmer till missionsstationen. Inte minst eftersom 
hon respekterade hans hâlining i fragan. Fredrik Ljungquist varderade enligt 

133 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbôcker. 24.11.1895. 
134 Se t.ex. ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbôcker. 
19.2.1896, 22.2.1896. 
135 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbôcker. 11.3.1896. 
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Beda Wennerqvist fjarde budet alltfor hôgt. Hon satte Jesu ord "Den som 
alskar far eller mor mer an mig, han ar inte vard att tillhôra mig" (Matt 
10:37) ôver det fjarde budet. Mycket talar for att Beda Wennerqvist ville att 
zuluflickor som kom till missionsstationen mot sina foraldrars vilja anda 
skulle Ïa stanna medan Fredrik Ljungquist sade nej till detta. 136 Trots 
hennes ônskan agerade inte heller hon till flickomas fdrsvar nar de hamtades 
av foraldrar: 

Kort efter min âterkomst kommo tre nya flickor, men de hade flytt ifrân hemmet, sâ de 
hemtades, och dâ utspelades ett af dessa svâra upptradanden, dâ de arma, som vilja 
komma tillljuset, skola med vâld âter foras till môrkret. Sâdant der grÎf1er ett djupt tag 
i mitt hjarta. Dâ kanns det, att det ej ar en lek att vara pâ missionsfaltet. 137 

Beda Wennerqvist hade visserligen en annan uppfattning an Fredrik Ljung
quist i denna problematik, men hon skrev sjalv om ett av millen med den 
uppfostran som skol- och bamhemsbam fick i missionen: "Vi sôka uppfostra 
bâde flickor och gossar tilllydnad bâde mot foraldrar och ofverordnade."138 
Spar kan skonjas av bâde hustavla och bibelord om lydnad mot ôverheten 
(Rom 13). Hennes hâllning i frâgan om flickor och kvinnor som sôkte sig till 
missionen utan fdraldrars medgivande var saledes inte helt entydig. Hon 
ônskade att de skulle Ïa stanna men hon hade samtidigt ingen position som 
medforde att hon kunde genomfora sin ônskan. Lydnad mot foraldrar och 
ôverhet var dessutom viktig.139 

Ingrid Jonsson pa missionsstationen Ekutuleni hade en klar uppfattning i 
fragan om flickors situation i zulusamhallet och om vad hon som missionar 
borde gora for att forbattra for dem. Hon uttryckte detta nar en flickas (vars 
namn vi inte vet) framtid stod pa spel. Missionaren ville radda flickan fran 
att bli bortgift med en icke-kristen man som hade flera fruar. Flickans fôr
aldrar var dôda och hon stod under andra anhôrigas formynderi. Ingrid 
Jônsson planerade darfor att ge de anhôriga det antal kor som motsvarade 
lobola. Pa sa satt skulle flickan kunna bli missionens "egendom" och hon 
skulle Ïa bo i bamhemmet pa Ekutuleni. Ingrid Jônsson menade att de anhô
riga bara var intresserade av kreatur. Kvinnan i zulusamhallet var alltid 
nagons egendom och hennes pekuniara varde raknades i boskap som mynt
fot. Om en kvinna blev bortgift med en hednisk polygam man sa skulle hon 
bli slav. Allt enligt Ingrid Jonssons uppfattning. Missionaren trodde att hon 

136 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbôcker. 18.3.1896, 
31.5.1896, 25.2.1899. 
137 KAU, SKMA, E I c:2, Miss. dir. korr. Sydafrika 1901-1902, Brev Beda Wennerqvist till 
Gudmar Hogner 10.7.1902. 
138 Brev Beda Wennerqvist 27.1.1899 i SKMT8/1899, s. 136. 
139 Har kan man notera att SKM:s hâllning till flickor och unga kvinnor som rymde till 
missionsstationer avviker frân Etheringtons beskrivning. Han menar att missionarer generent 
skyddade dem. Etherington 1997, s. 103. Carton 2000, s. 72-75, behandlar afrikanska flickor 
som rymde till missionsstationer som en del av en generationskonflikt, dar flickoma bytte en 
manlig ôverordning i det afrikanska samhallet mot en manlig ôverordning i missionen. 
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skulle kunna kopa flickan for en elier tva kreatur. Hon insag emellertid att 
detta var ett radikalt handlande. Hon tankte be en missionsforening i Sverige 
om pengar till kreaturen trots att hon forstod att det kunde vacka forvaning. 
Hon bedomde dock att detta var enda sattet att radda flickan. 140 Det har inte 
gatt a tt finna ytterligare ma teri al om Ingrid Jons sons agerande for denna 
flicka, men att doma utifran missionarens beslutsamhet talar mycket for att 
hon fullfoljde sin plan. 

Figur 13. Fatagrafi faget av Hedvig Passe. Hennes text under fatat lyder: "En hednakvinna 
(nu kristen) med tva bordar, Oscarsberg." Med detta menade Hedvig Passe att kvinnan dels 
bar ved ach dels biir sitt barn pa ryggen. (Fatagrafi SKM·s arkiv.) 

Forskningen har karakteriserat och benamnt kvinnliga missionarers arbete 
for flickor och kvinnor pa olika satt. Missionarers engagemang och arbete 
for att forbattra kvinnors situation har exempelvis benamnts missions
feminism. Man harda havdat att missioners grundlaggande idéer om manni
skors lika varde och bl.a. deras arbete for kvinnors utbildning kan karakteri
seras som feministiskt. Om man anvander begreppet missionsfeminism utgar 
man ifran att feminism haft skiftande betydelse genom historien. 141 En av 
Jane Haggis slutsatser efter forskning om brittiska kvinnliga missionarer i 

140 KAU, SKMA, E I c:1, Miss. dir. korr. Sydafrika 1897-1900, Brev Ingrid Jonsson till 
Gudmar Hogner 30.12.1898, 28.3.1899. 
141 Nyhagen Predelli 1999, s. 211. Okkenhaug [1999], s. 7. Mikaelson [2000], s. 55 ff. 
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1800-talets Indien ar tvartom att dessa kvinnor visserligen var involverade i 
arbete for att emancipera kvinnor, men inte indiska kvinnor utan sig sjalva. 
De kvinnliga missionaremas arbete for indiska kvinnor var snarast inriktat 
mot att starka deras egen professionalitet. 142 Det har har framkommit att 
kvinnliga missionarer i Svenska Kyrkans Mission genom sitt arbete ville 
forbattra levnadsforhâllandena for zuluflickor och zulukvinnor i Natal och 
Zululand. Huruvida detta kan kallas missionsfeminism elier om det ar att 
infora ett analysbegrepp som i sig inte tillfor sa mycket kan diskuteras. Jag 
har daremot, precis som Deborah Gaitskell i sin forskning om brittiska 
kvinnliga missionarer i Sydafrika, inte funnit nâgot i kallmaterialet ~fter 
kvinnoma i Svenska Kyrkans Mission som korresponderar med Jane Haggis 
slutsats. 143 

Figur 14. Fotografi faget av Hedvig Passe. Hennes anteckning lyder: "Zuluhydda och Zulu
gummor". Dateringen ar 3 juli 1899. (Fotografi SKM·s arkiv.) 

142 Haggis 1998a, s. 186. Haggis 1998b, s. 65 ff., s. 71. 
143 Gaitskell2000, s. 87. 
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Maka, mor och missionâr 
Tva kvinnor reste till Sydafrika under perioden 1894-1902 for att en kort tid 
efter ankomst inga iiktenskap med en man som var missionlir. Den forsta var 
Siri Bergholtz. Hon var trolovad med Axel Liljestrand nlir hon reste till Syd
afrika 1896 som s.k. missionlirsbrud. 144 I missionsstyrelsens protokoll ater
finns inga ôvriga upplysningar om henne. I missionens tidning nlimndes att 
hon gatt en sjukvardskurs i Stockholm pa styrelsens bekostnad. Siri Berg
holtz deltog under benlimningen missionlirsbrud vid en avskedsgudstjlinst 
som hôlls for missionlirer i Mikaelskapellet i Uppsala.145 

Ester Lekander anstlilldes av Svenska Kyrkans Mission under maj 1901. 
Hon hade tjlinstgjort som liirarinna vid privatskola en tid. Sin skolgang hade 
hon fran attaarigt elementlirlliroverk for flickor i Uddevalla. Hon hlirstam
made fran Àlvsborgs lan och Gôteborgs stift. Ester Lekander arbetade en 
kort tid som liirarinna inom missionen innan hon ingick aktenskap med mis
sionlir Adolf Helldén i juli 1902. À ven Ester Lekander var trolovad vid sin 
avresa till Sydafrika. 146 Hon kallades precis som Siri Bergholtz och Edla 
Berg missionlirsbrud. 

Uttrycket missionlirsbrud forekommer inte vidare i materialet efter kvin
norna inom Svenska Kyrkans Missions Sydafrikamission. Det var vid denna 
tid en benlimning pa kvinnor som reste fran Sverige till ett annat land for att 
inga liktenskap med en man som var missionlir. Det har genom aren fore
kommit en del spekulationer om huruvida missionlirsbrudar och deras bli
vande man varit bekanta med varandra eller om kvinnorna utvalts utan stôrre 
kannedom om respektive blivande make. Materialet fôr denna avhandling 
ger ingen inblick i dessa eventuella fôrhâllanden. Om det i vissa faU var 
fraga om s.k. resonemangsliktenskap var detta sannolikt inte slirskilt 
uppseendevlickande vid denna tid. F ôr missionlirsbrudar kunde giftermal 
med en man som var missionlir vara en môjlighet att sjalva fà arbeta inom 
missi onen. 

Hans Norman hari en studie om svensk emigration till Nordamerika runt 
sekelskiftet 1900 uppmlirksammat kvinnlig liktenskapsemigration. I statistik 
ôver svensk emigration framgar att kvinnor ofta emigrerade i ett senare 
skede lin man. Detta hlingde till stor del samman med att kvinnorna reste 
frân Sverige till Nordamerika fôr att inga iiktenskap med en man som redan 
varit pa plats i det nya landet en tid. Det kunde rôra sig om aktenskap mellan 

144 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokoll 1894-1902, protokoll 19.9.1896, § 10. Siri 
Bergholtz, fodd 1874. 
145 "Meddelande" i SKMF 10/1896, s. 285 f. "SKM:s styrelses beriittelse ti111898 ars allmiin
na kyrkomôte" i SKMF 19-20/1898, s. 300. 
146 KAU, SKMA,AI:3, Miss. styrelsensprotokolll894--1902,protokoll26.3.1901, § 6. KAU, 
SKMA, A II:8, Miss. styr. protokollsbilagor 1900-1901, bilaga D till protokoll 26.3.1901. 
Angâende behov av liirarinna i Sydafrika. Ester Margareta Lekander, fodd 5.8.1873 i Orby 
forsamling, Âlvsborgs liin, Gôteborgs stift. "Ester Helldén" i SKMF 24/1903, s. 411. 
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tva parter som sedan tidigare var fastfolk men dar mannen rest fore. Det 
kunde ocksa handla om "det frân skillingtrycken valbekanta handelsefôrlop
pet, att mannen skrev hem till nagon ungdomsbekant fran bygden och bad 
henne flytta ut till hans farm". 147 1 det senare fallet kunde det saledes vara 
fraga om giftermal utan nagon fôregaende langre bekantskap. K vinnlig ak
tenskapsemigration till Nordamerika kan relateras till kvinnor som reste fran 
Sverige till ett annat land for att gifta sig med en man som var missionar.148 

Missionaremas giftermalsplaner reglerades av Svenska Kyrkans Mission. 
En missionar formodades arbeta under tva till tre ars tid som ogift innan han 
inkom med en ansôkan om att îa inga aktenskap. Missionaren som man ar en 
medveten formulering eftersom det under den tidsperiod som avhandlingen 
behandlar inte finns nagot exempel pa en ogift kvinna som ansôkt om till
stand att îa gifta sig. Vid planerat giftermal mellan tva missionarer var det 
alltid mannen i fraga som inkom med en skrivelse till missionsstyrelsen i 
Sverige for att Îa aktenskapet godkant.149 

Nar Adolf Helldén begarde att îa gifta sig efter tva manaders tid i Syd
afrika var fôrvaningen stor hos somliga, har Gurly Swanbom: "Pastor 
Helldéns giftermal ... Efter 2 manaders vistelse i Afrika lade H. in ansôkan 
darom!! Andra ha tvekat begara efter tva ar ... "150 Helldén erhôll tillstand 
och gifte sig 1902 med Ester Lekander. Àktenskapet fick ingas eftersom 
Adolf Helldén var pa vag till Matabeleland (nuvarande Zimbabwe) fôr att 
undersôka môjlighetema for en framtida missionssatsning.151 Kanske tillat 
missionsstyrelsen aktenskapet ocksa darfor attEster Helldén inte skulle fôlja 
med pa Matabeleexpeditionen utan istallet vara kvar pa Oscarsberg. Hon 
kunde darfor fortsatta sitt arbete i missionens skola och bamhem aven som 
missionarsfru.152 

Regelverk kring aktenskap fôrekom i manga missionsorganisationer och 
hade troligen flera orsaker. Missioner ville forsakra sig om att manliga mis
sionarer arbetade en tid innan de gifte sig. De skulle forhoppningsvis lara sig 
zuluspraket och vara etablerade pa en missionsstation med andamalsenlig 
bostad innan en framtida familj kunde bli aktuell. Under den fôrsta tiden 
fick en manlig missionar ofta flytta ett antal ganger innan hans fasta arbets-

147 Norman 1974, s. 240. 
148 F1er paralleller kan noteras, t.ex. Swais1and 1993, s. 35 ff., som uppmiirksammar brittiska 
kvinnors emigration till sodra Afrika 1820-1939. En typ av emigration var re1aterad till 
iiktenskap med exempe1vis europeiska miin inom militaren. 
149 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokoll 1894-1902, protokoll 14.11.1898, § 8, 
protokoll 7.2.1899, § 8, protokoll 13.5.1902, § 6. For iiktenskapsregler inom Norska 
Missionssiillskapet, se Nyhagen Predelli 2001, s. 8 ff. 
150 KAU, SKMA, Gurly Norenius samling, Brev 1899-1902. Gurly Norenius farniljebrev 
24.6.1902. 
151 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokoll1894-1902, protokoll13.5.1902. 
152 KAU, SKMA, Gurly Norenius samling, Brev 1899-1902. Gurly Norenius familjebrev 
24.6.1902. 
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plats bestamdes. Det ansags sakert som en besvarande omstandighet om han 
da hade fru och barn att ta hansyn till. 

Att det efter en tid var nodvandigt for en ogift man som var missionar att 
gifta sig radde det daremot inget tvivel om. Norskan Line Nyhagen Predelii 
uppmarksammar att ogifta kvinnliga och ogifta manliga missionarer inte kun
de leva i samma hus inom den norska missionen pa Madagaskar. Det ansags 
inte lampligt. Ogifta man som var missionarer fick inte helier ha madagaskiska 
kvinnor anstalida fôr hushâlisarbete eftersom ocksa detta ansags olampligt.153 
Dessa skal inneholl bâde praktiska och sexualmoraliska aspekter. 

En ogift man ansags inte ensam kunna klara ett hushâli samtidigt som det 
var svart for honom att finna nagon som kunde vara hushâlierska. For 
honom kunde en hustru vara en bra losning pa dessa problem. Det var 
olampligt for ogifta man och ogifta kvinnor att leva tillsammans eftersom 
det kunde ifragasatta missionens sexualmoral. For missionsorganisationer 
var det monogama aktenskapet vid denna tid den enda godkanda ramen for 
sexuelia relationer melian man och kvinna. 154 Bade Norska missionssallska
pet pa Madagaskar och Svenska Kyrkans Mission i Natal var kritiska mot de 
polygama aktenskap de motte hos den afrikanska befolkningen och mot de 
sexuelia kontakter missionarerna menade forekom melian afrikaner fore 
giftermal. Mot denna bakgrund var det viktigt for missionarerna att inte bli 
ifragasatta for sin egen sexualmoral. Under slutet av 1800-talet var det inte 
nagon som ifragasatte manliga missionarers sexualdrift, som genom akten
skap fick en lamplig yttre ram, medan kvinnor som var missionarer inte 
ansags behôva leva ut sin egen sexualitet. 155 Att forbli ogift kvinna ett helt 
liv var inte nagot konstigt elier onaturligt medan det var narmast beklagligt 
elier abnormt med en ogift man. 

Tva kvinnor som under flera ar arbetat inom missionen ingick under 
perioden aktenskap med manliga missionarer och de frantradde darmed sina 
tjanster. Dessa var Ingeborg von Düben och Gurly Swanbom. Ingeborg von 
Düben gifte sig i oktober 1897 med missionaren Erik Walberg. Vid upp
vaktningen i samband med vigseln pa Oscarsberg kom manga afrikaner for 
att uttrycka sin gladje. 1 anslutning till detta star foljande att lasa: 

En kvinna i hopen sade 'nu hafva vi nâgon att gâ till, nar det ar nâgot vi vilja tala om; 
forut vâgade vi ej gâ till Umfundisi (=larare) direkt. Nu har har blifvit en riktig umuzi 
(=gârd)'.156 

Av citatet framgar att den afrikanska kvinnan inte vagat besoka elier tala 
med den vasterlandske missionaren som var en man. Dartill kravdes en vas
terlandsk kvinna. 

153 Nyhagen Predelli [1998a], s. 280 f. 
154 Nyhagen Predelli [1998a], s. 281. Nyhagen Predelli 2001, s. 10 f. 
155 Johannisson 1994, s. 58 ff. Nyhagen Predelli [1998a], s. 281. Nyhagen Predelli 2001, s. 7. 
156 SKMT 1/1898, s. 29. 
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Det har redan framgatt att man i Svenska Kyrkans Mission inte ansag 
missionarsfrun som missionsarbetare elier missionar. 1 tillkannagivandet av 
Ingeborg von Dübens giftermal onskade man dock i Svenska Kyrkans Mis
sions Tidning att hon som prastfru fortfarande skulle fà vara till valsignelse i 
missionsarbetet.157 Erik Walberg tackade Gud for att han fàtt en maka som 
hjalp och bistand i arbetet och han fortsatte: 

En missioniirs hustru, likasom sâ mângen annan gift kvinna, forsvinner visserligen till 
stor del ur de offentliga redogôrelserna, men hennes arbete har icke mindre betydelse 
for det. 158 

Missionarsfrun forvantades i forsta hand fullgora sina plikter som maka, mor 
och husmoder. Utôver detta var hon pa olika satt verksam i missionsarbetet. 
Det ar svart att fà mer fullstandig kunskap om missionarsfruamas verksamhet 
eftersom materialet ar knapphandigt. Glimtvis framtrader dock deras arbete 
framforallt i missionens bamhem och vi har redan mott det hos Ester Helldén. 

1 Svenska Kyrkans Missions arsberattelse till 1898 ars allmanna kyrko
mote star att lasa hur barnhemmet pa Appelsbosch, i ett skede av vakans pa 
en av tjanstema fOr ogifta kvinnor, skotts gemensamt av Aurora Ljungquist 
och en ogift kvinna.159 À ven vid Ekutuleni missionsstation befann sig bam
hemmet utan ogift tjanstgorande kvinna vid denna tid, varfür Alfhild 
Fristedt "ensam burit omsorgen om flickbarnhemmet tills hon fick hjalp av 
froken Jonsson."160 Vid missionsstationema fanns ofta bade ett bamhem fOr 
flickor och ett for pojkar. Det fürstnamnda skottes av ogifta kvinnor och 
som framgatt aven i vissa skeden av gifta kvinnor. Barnhemmen for pojkar, 
av missionen kallat gossbamhem, fürestods daremot av en manlig missionar 
och hans hustru.161 

En ogift manlig missionar hade samma lon som en gift kollega. Svenska 
Kyrkans Mission kunde saledes efter det att en man ingatt aktenskap rakna 
med att fà en kvinna som arbetskraft utan ytterligare betalning. Att missio
narsfruama fullgjort uppgifter inom missionen vid sidan om sitt huvud
ansvar for familj och hushall ar ett faktum. 162 

157 SKMT 18/1897 s. 287. 
158 "Ârsredogorelse frân Oscarsberg" av Erik Walberg 8.2.1898 i SKMT7/1898, s. 100. Om 
familjens betydelse som en byggsten i den folkkyrka som missionen hade som mâl art grunda, 
se Tortie 1892, s. 218. 
159 "SKM:s styrelses beriirtelse ti111898 ârs allmiinna kyrkomôte" i SKMT 19-20/1898, s. 306. 
160 "SKM:s styrelses beriirtelse tilll898 ârs allmiinna kyrkomôte" i SKMT 19-20/1898, s. 311. 
161 "Om verksarnheten pâ Appelsbosch och !faye 1899" av FredrikLjungquist i SKMT 19/1900, 
s. 290. 
162 Widén 1994, s. 57-66, behandlar priistfruar i det svenska riket under 1700-talet. Hiir 
framtriider priistfruars mânga verksamheter och ansvarsomrâden. Detta foranleder Ohlander 
1994, s. 11, art utifrân Widéns artikel "stiilla frâgan om en ogift komminister elier kyrkoherde 
ôverhuvudtaget kunde skôta en forsamling" utan en hustru vid sin sida. For en nutida etnolo
gisk studie av priistfruar, se Meurling 1996. Om missioniirsfruns situation, se ocksâ Meurling 
2001, s. 87-107. 
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De gifta kvinnomas missionsarbete och stallning i forhâllande till de 
ogifta kvinnoma kunde vara en kalla till irritation och konflikt. Hedvig 
Passe uttrycker situationen i brev fran 1900: 

Efter allt hvad jag sett och hort, iifven fran andra missioner, bor prestfrun ej hafva 
nagot att saga i bamhem och sko1a. Hon har allde1es nog stor uppgift i hem och f6r
sam1ing. Froknama bôra viinda sig till Pastom och han bor skota saken sjii1f (iifven 
om han tar rad av sin fru} 63 

Har rorde konfliktfragan alltsa arbete i barnhem och skola. Hedvig Passe 
menade att alla i missionen inte behovde vara kallade att missionera. Vad 
hon syftade pa framgar nar hon skriver: "Hustrun som uppfyller sina nar
maste plikter och stoder mannen ar till mer valsignelse an den som skall 
hinna allt." Hon menade att t.ex. Siri Liljestrand upplevt sig pressad av 
manniskor inom "frikyrkligheten" innan hon reste till Sydafrika, eftersom 
man i de kretsama ansag att allas uppgift var att "omvanda alla hed
ningar".164 1 avhandlingens tidigare kapitel om Helgelseforbundet framgick 
det att ingen atskillnad gjordes mellan ogifta och gifta kvinnor i denna mis
sion. Bada grupper arbetade i missionen och de fôrvantades och fôrutsattes 
ocksa gora detta. Det ar dessa aspekter som med storsta sannolikhet ligger 
bakom Hedvig Passes och Siri Liljestrands reflexioner over missionarshust
runs uppgift i Svenska Kyrkans Mission respektive frikyrkliga missioner. 

For en ogift kvinna som varit anstalld av Svenska Kyrkans Mission 
kunde omstallningen i samband med giftermal vara pataglig. Nar Gurly 
Swanbom gifte sig med J. E. Norenius 1902 gav hon uttryck for detta: "Och 
sa ar det konstigt vara utan bestamdt arbete ... j. ar blott min mans hustru 
nu, ingen 'missionar' ." Hon understrok dock att hon aven fortsattningsvis 
ansag sig sjalv vara missionar, om an pa annat satt: "Sa, ar j. ratt det forra, 
sa blir j. nog det senare ock."165 Efter giftermalet kande Gurly Norenius av 
sin nya stallning. Hon uttryckte en viss besvikelse over Hedvig Passes fOr
andrade attityd. Enligt Gurly Norenius var Hedvig Passe den som skarpast 
markerade gransen mellan gifta och ogifta kvinnor inom missionen. Gurly 
Norenius sag skillnader mellan de tva kvinnogruppema men menade ocksa 
att det fanns mycket som forenade dem: 

Naturligtvis iir en 'froken' i 1angt hogre grad missionsarbetare iin en fru, vars niirmaste 
p1ikt ju iir att ge sig at make och barn. Men ha froken och fru samma hjiirteintresse, sa 
iir allt som forenar oiind1igt mycket starkare iin allt, som ski1js i deras 1iv.166 

163 KAU, SKMA, E I c:1, Miss. dir. korr. Sydafrika 1897-1900, Hedvig Posse till Gudmar 
Hogner 7.12.1900. 
164 KAU, SKMA,HedvigPosses samling, B, Hedvig Posse till Anna Lovgren 25-26.10.1900. 
165 KAU, SKMA, Gurly Norenius sam1ing, Brev 1899-1902. Gur1y Norenius fami1jebrev 
8.9.1902. 
166 KAU, SKMA, Ebba Hi1debrandssons sam1ing, Vol. 3, Brev L-S 1891-1927, Gurly 
Norenius till Ebba Hildebrandsson odaterat (kort efter Gur1y Swanboms och J. E. Norenius 
giftermâ1) 1902. 
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Det kunde vara ett mycket medvetet val att som kvinna fôrbli ogift och dar
med sjalvstandig missionar med egen anstallning och lon. Detta framkom
mer tydligt hos exempelvis Hedvig Posse och Beda Wennerqvist. Vid 
atminstone tva tillf<illen avvisade Hedvig Posse frierier eftersom hon inte 
ansag aktenskap vara hennes kallelse. Beda W ennerqvist varnade i samband 
med detta Hedvig Posse for att nagonsin saga ja.167 Hedvig Posse ville inte 
gifta sig bl.a. eftersom hon anda hade "sa manga barn att alska och sorja 
for". 168 Nar Helena Norenius, gift med Lars Peter Norenius, vantade sitt 
sjatte barn uttryckte Hedvig Posse medkansla- hon tyckte helt enkelt synd 
om denna missionarshustru som aterigen var gravid. 169 Beda Wennerqvist 
och Hedvig Posse hade saledes bestamt sig for att forbli ogifta. Mycket talar 
for att de ville fortsatta att arbeta sjalvstandigt som missionarer. De sag inte 
aktenskap som sina kallelser och de sag inte nagon anledning att sjalva foda 
barn nar de anda agnade en stor del av sina liv at afrikanska barn. Den gifta 
kvinnans juridiska stallning som omyndig enligt svensk lag kan ha influerat 
Hedvig Posses och Beda Wennerqvists val att forbli ogifta. 

For missionarsfruar kunde fragan om barnuppfostran och undervisning 
av egna barn vara bekymmersam. Bekymret var hur missionarsbarn skulle 
uppfostras i en afrikansk omgivning. Alfhild Fristedt hade under slutet av 
1890-talet en svensk kvinna, froken Ekstrom, anstalld i familjen for att se till 
barnen. Huvuduppgiften for denna kvinna var enligt Alfhild Fristedt "att 
hâlla barnen fran den hedniska omgifningen, rattare att komma i beroring 
med de infodda och deras, barnahjartan forderfvande tal och seder".l7° Nar 
froken Ekstrom lamnade sin tjanst for att sjalv inga aktenskap var darfor 
Fristedts oro pataglig. Det gallde att finna en ny vit kvinna for samma upp
gift.171 Har gallde fragan inte enbart att undga "hedniskt" inflytande pa 
Fristedts barn, utan ocksa att tillse att kontakten med afrikaner var begran
sad. Kallmaterialet, som de gifta kvinnorna i Svenska Kyrkans Missions 
Sydafrikaarbete lamnat efter sig, ar for knapphandigt for att belysa fragan 
om missionarsbamens fostran och skolgang. Att det var vanligt med svenska 
kvinnor anstallda som barnflickor och som lararinnor for missionarsbarnen 
ar emellertid klart. Gifta missionarspar med barn fick ett uppfostringsbidrag 
om 6 pund per barn och ar fran missionsstyrelsen i Sverige. 172 

167 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 7, 8.1890. 
7, 10.8.1896. 
168 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 24.7.1899. 
169 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 27.5.1899. 
170 KAU, SKMA, E 1 c: 1, Miss. dir. korr. Sydafrika 1897-1900. Alfhild Fristedt till fru 
Hogner 1.3.1899. 
171 KAU, SKMA, E 1 c:l, Miss. dir. korr. Sydafrika 1897-1900. Alfhild Fristedt till fru 
Hogner 29.12.1899. 
172 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokolll894--1902, protokoll28.4.1900, § 7. 
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Patricia Grimshaw har behandlat en konflikt som kunde uppsta fàr gifta 
kvinnor i missionsarbete, namligen undervisning av inhemska barn och/elier 
undervisning av egna barn. De egna barnen blev prioriterade av nordameri
kanska kvinnor som var missionarer pa Hawaii, eftersom kvinnorna ville 
skydda sina barn fran inhemsk paverkan. Patricia Grimshaw har funnit att 
kvinnliga missionarer kunde ga langt i sina forsôk att undga kontakt melian 
sina barn och den inhemska befolkningen. Ett vanligt sa tt var att skicka barn en 
till USA och sjalv vara pa Hawaii tillsammans med maken. Ett mer extremt 
sa tt att losa fragan om kontakt, elier snarare ingen kontakt, me lian barnen och 
den inhemska befolkningen var nar en kvinna byggde en extra vagg i den 
lilla missionarsbostaden och lat barnen tillbringa dagarna bakom denna, 
medan hon sjalv t.ex. tog emot inhemsk befolkning som avlade visiter.l73 
Nagot liknande har jag in te patraffat i mi tt material. Under den period som den
na avhandling behandlar var det inte helier vanligt att missionarsbarn bodde 
i Sverige medan deras fàraldrar bodde i Sydafrika. Men det ar ett faktum att 
fragan om i hur star utstrackning missionarerna ville leva bland afrikaner 
aktualiserades nar det galide de egna barnens uppvaxt och skolgang. 

Livet pâ missionsstationen 
Gifta kvinnor som var missionarer levde och verkade i star utstrackning pa 
missionsstationer.l74 Aven ogifta kvinnors arbete i skolor och barnhem var 
forlagt till dessa platser. Vid stationerna levde inte bara svenska missionarer 
utan framforalit zuluer som gick i skola, bodde i barnhem elier arbetade for 
missionen- for att namna nagra grupper. 

Nomampo Lutuli och Beda Wennerqvist 
Pa missionsstationerna arbetade unga zulukvinnor i missionens skolor och 
barnhem. Det var ofta kvinnor som kommit till stationerna som flickor, bli
vit kristna, sjalva bott i barnhem och gatt i m.issionens skola, som sedan 
rekryterats till arbete. Dessa kvinnor ar relativt osynliga i missionsmaterialet 
och de upplysningar som ges ar sporadiska och fragmentariska. Manga afri
kanska man, som var larare och evangelister i missionen, presenterades dar
emot ofta och mer fullstandigt. 

Genom material fran de kvinnliga missionarerna ar det môjligt att na 
langre i kunskap om vissa zulukvinnors levnadsôden. Ett sadant exempel ar 

173 Grimshaw 1989, s. 128-153. Grimshaw 1993, s. 254 ff. Se aven Zwiep 1991, s. 244 fI 
Hofgren 1988 âterfinns missioniirsbarns minnesteckningar ôver môdrar som var missioniirer. 
174 Om missioniirsfruar, deras liv fokuserat pâ hem och fami1j och betyde1sen av hemmet 
inom missionen, se Skeie 1999a, s. 71-102. 
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Nomampo Lutuli. Hon arbetade pa Appelsbosch missionsstation. For att 
teckna hennes liv och insatser for missionen har jag anvant material fran 
Beda W ennerqvists dagboksanteckningar och brev samt hennes minnesskrift 
over Nomampo Lutuli. 

Figur 15. Frem 
Appels bosch 
missionsstation. Langst 
bak till vanster Nomampo 
Lutuli. 1 mitten Beda 
Wennerqvist och Emma 
Nilsson. Langst fr am sitter 
Nomasasha. Tredje 
zulukvinnan ar inte 
identifierad. (F otografi 
SKM·s arkiv.) 

Nomampo Lutuli foddes omkring 1880 i Osvatini, en by belagen cirka en 
mil fran Appelsbosch. Hon blev tidigt moderlos och vaxte darfor upp hos en 
arman av fadems fruar, tillsammans med tva av sina systrar. V id 10 ars al der 
rymde Nomampo Lutuli till en tysk missionsstation eftersom hon onskade 
bli kristen. Hon hamtades snabbt tillbaka av sina aldre broder eftersom 
fadem, enligt Beda W ennerqvist, var negativt installd till kristendomen. 
Nomampo Lutuli inforskaffade sjalv Nya testamentet, sedan hon lart sig att 
lasa av en aldre flicka i byn. Fadem forbjod henne att fortsatta lasa nar han 
upptackt hennes tilltag.I 75 Beda W ennerqvist skrev vidare om N omampo 
Lutulis onskan att bli kristen, vilket som oftast i missionsmaterial ar 
synonymt med "att lara": 

175 Wennerqvist 1911, s. 5. 
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Hon gaf emellertid icke upp sin onskan att fà blifva en kristen, utan tid efter annan 
tiggde hon och bad fadem, tills han trottnade pa hennes bôner, gafmed sig och t.o.m. 
gaf henne sin tillatelse att komma till A~Eelsbosch for att lii.ra. Dit hade hon kommit 
mânaden innanjag anlande dit ar 1892_1 

Nomampo Lutuli kom till Appelsbosch under 1892 och hon doptes dar i 
december 1893.177 1 juni manad aret darpa omnamndes hon for fors ta gang
en som blivande missionsarbetare vid stationen. Beda Wennerqvists anteck
ningar upplyser om att hon talat med stationsforestandaren pa Appelsbosch 
om Nomampo Lutulis eventuella arbete i missionens skola och barnhem_l78 
For att fà tillstand fran Nomampo Lutulis fader Zanana for detta besokte 
Beda Wennerqvist flickans hemby Osvatini fiera ganger och hon bodde dar 
en tid for att fà foraldrama positivt installda. Hon noterade under sin vistelse 
i byn att Nomampo Lutuli samlade byns kvinnor, man och barn morgon och 
kvall for att sjunga psalmer, lasa ur bibeln och be.179 Beda Wennerqvist 
utverkade tillatelse fran Nomampo Lutulis far med motkravet fran fadem att 
dottem skulle vara i sitt hem under skolans lovperioder.180 Nomampo 
Lutulis "trogna, tragna och sjalfuppoffrande lifsarbete", som Beda Wenner
qvist uttryckte det, borjade alltsa under 1894.181 

Nomampo Lutuli ansvarade for de lagre klassema i missionens skola. Att 
hon var framgangsrik i sitt arbete framgick bl.a. av goda vitsord som hon 
fick fran kolonialadministrationens engelske skolinspektor. Hon var av 
manga inom Svenska Kyrkans Mission ansedd som en god pedagog och det 
sades vidare om henne att hon "var fodd lararinna".182 Under 1897 hade 
Appelsbosch skola omkring 56 elever och i bamhemmet vistades 26 flickor. 
Nomampo Lutuli arbetade vid denna tid for missionen tillsammans med 
ytterligare tva kvinnor, Nomasasha och Nomazotya.183 

Nomampo Lutuli arbetade ocksa i Appelsbosch barnhem. Hon bodde till
sammans med zuluflickor i bamhemmet under samma forhallanden som 
dessa, men med ett undantag. Nomampo Lutuli hade till skillnad fran de 
andra en kudde som hon sytt sjalv och som hon fyllt med gras. Under malti
dema satt Nomampo Lutuli alltid tillsammans med barnhemsflickoma och 
hon var enligt Beda Wennerqvist bra pa att hâlla ordning pa dem_l84 Om 

176 Ibid. 

177 Brev Beda Wennerqvist 31.12.1897 i SKMT6/1898, s. 88. 
178 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbocker. 18.6.1894. 
179 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbocker. 27.7.1894. 
Brev Beda Wennerqvist 26.7.1894 i SKMT9/1894, s. 233 f. 
180 W ennerqvist 1911, s. 6, s. 11. 
181 Wennerqvistl911, s. 6. Se aven brev Beda Wennerqvist 31.12.1897 i SKMT, 6/1898 s. 88. 
182 Wennerqvist 1911, s. 6. 
183 RAH, Stenbiick-Kivekiis suvun arkisto. A 7. Beda Wennerqvist till Ottilia Stenbiick, 
22.11.1897. KAU, SKMA, E 1 c:1, Miss. dir. korr., Sydafrika 1897-1900, Beda Wennerqvist 
till Gudmar Hogner 3.1.1898. 
184 Wennerqvist 1911, s. 6. 
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hennes formaga att uppratthâlla disciplin och distans i fôrhâllande till andra 
zuluflickor och unga kvinnor skrev Beda Wennerqvist foljande: 

Alla kande och visste, att Nomampo stod mycket ofver dem. Mângen gang undrade 
jag ofver, huru hon sâ kunde hâlla sig uppe. Det var hennes lydnad, trohet och 
odmjukhet i sitt llirhâllande till oss, som gaf henne det viilde, hon agde ofver de 
andra. Vidare det att hon aldrig i nâgot bief kamrat med dem, gjorde sitt till, och 
hennes inre slutna natur kom henne ocksâ till hJiilp. Hon hoU sig alltid pâ sin plats 
bâde i sitt forhâllande till flickorna och till mig.1 5 

Det var saledes nagot av en mellanstallning mellan a ena sidan zuluflickor 
och unga zulukvinnor och a andra sidan de svenska missionarema som 
borgade for Nomampo Lutulis position i arbetet. "Lydnad, trohet och 
ôdmjukhet" i fôrhâllande till missionarema var grundvalar for detta. Beda 
W ennerqvist framhôll ocksa att N omampo Lutuli var vardefull for arbete 
och ordning i barnhem och skola eftersom hon snabbt forstod nar afrikaner 
gjort nagot otillatet och rapporterade detta vidare.186 Hon fôrstod ocksa 
arbetets mal, vilket enligt den svenska missionaren var att fostra de unga for 
Guds rike. Nar aldre flickor kom till Appelsbosch menade Beda Wenner
qvist att det inte rackte med ord fOr att fostra till Guds rike. Aven "tuktans 
ris" maste anvandas och Nomampo Lutuli fick emellanat utfora dessa 
fysiska bestraffningar.187 

Fiera ur Nomampo Lutulis familj vistades under perioder i bamhemmet 
och skolan pa Appelsbosch. Ett antal av hennes familjemedlemmar och 
slaktingar dôptes pa stationen.188 

Beda Wennerqvist och Nomampo Lutuli bade daglig kontakt. Nomampo 
Lutuli kunde exempelvis vara hos den svenska kvinnan pa kvallstid for att 
lara sig sticka. De bada bad ofta tillsammans.189 Under juni 1895 fdljde 
Nomampo Lutuli med Beda Wennerqvist och Hedvig Posse pa resa i 
NataJ.190 Beda Wennerqvist menade att hon och Nomampo Lutuli nastan 
vuxit fast vid varandra och hon omtalade den unga kvinnan som "min kara 

185 Wennerqvist 1911, s. 7. 
186 Ibid. 
187 Wennerqvist 1911, s. 8. 
188 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbOcker. 11.4.1898. 
LUB, Holmstrom, Olof. Efterliirnnade papper 7. Brev till Olof och Signe Holmstrom II i. 
Beda Wennerqvist till Signe Holmstrom 19.5.1902. Wennerqvist 1911, s. 11 f. 
189 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbocker. 13.3.1895, 
24.3.1895, 2.4.1895, 26.4.1895. 
190 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbocker. 15.6.1895, 
3.8.1895. 
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flicka". 191 Den svenska missionaren framholl Nomampo Lutulis stora bety
delse for Appelsbosch skola och bamhem.192 

Nomampo Lutuli stannade pa missionsstationen over exempelvis julhel
ger for att bista i arbetet. Det var dock inte tai om nagot gemensamt jul
firande for henne och Beda Wennerqvist, som gjorde detta tydligt genom 
f61jande formulering, som gor klar atskillnad pa svarta och vita: "Under de 
ar, jag ej hade nagon hvit medarbetarinna i mitt hem, brydde jag mig inte om 
att ordna nagot sarskildt for min egen del pa julafton."193 Denna atskillnad 
mellan svarta och vi ta aterkommer i Beda W ennerqvists omdomen om 
Nomampo Lutulis arbete och formaga.194 

Under sina ar pa Appelsbosch missionsstation gjorde sig Nomampo 
Lutuli, enligt Beda Wennerqvist, skyldig till en "synd" som var "djupt 
smartsam" .195 Handelsen hade sin bakgrund i en tid av sjukdom for 
Nomampo Lutuli. Hon fick under den perioden samma mat som Beda 
Wennerqvist medan hon annars alltid at "de infoddas mat". Nar hon blev 
frisk meddelade den svenska missionaren att matvanoma skulle aterga till de 
vanliga. Nomampo Lutuli gjorde sig da skyldig till sitt "syndafall": 

Jag forstod, att detta kunde for henne blifva en frestelse, men hoppades ocksa, att 
Herren, som bevarat henne pa sa manga siitt under en sa lang tid, skulle ocksa nu fâ 
vinna seger. Det gick emellertid inte sa, utan, likasom de forsta miinniskoma vid sitt 
syndafall, sag ocksa Nomampo och tog dels brôd, dels frukt ur skafferiet vid de tider, 
da hon lagade var mat. Forlusten var ju intet att tala om, men for mig, som dittills 
alltid kunnat lita pa henne, var det djupt smiirtsamt, i synnerhet innan hennes synd 
bief erkand och bekand.196 

Beda Wennerqvist hamtade liknelsen for Nomampo Lutulis "syndafall" fran 
Forsta Moseboks berattelse om syndafallet i Edens lustgard och hon beto
nade att fortroendet brustet mellan dem. 

Utifran Nomampo Lutulis synvinkel kan dette sig sjalvklart att hon i den 
dagliga matlagningen inte bara skulle laga mat at missionaren utan ocksa 
sjalv fà ata den, elier atminstone fà smaka av den. Men den vita och den 
afrikanska kvinnan kunde, enligt Beda W ennerqvist, inte dela livsmedel, an 
mindre maltid. Det fanns saledes regler som bestamde f6rhâllandet mellan 
missionaren och de afrikanska missionsarbetama. Har har en aspekt av dessa 
regler framkommit. En utgangspunkt for reglema var vit overordning och 
svart underordning. Straffet for Nomampo Lutulis "syndafall" blev att hon 

191 RAH, Stenback-Kivekiis suvun arkisto. A 7. Beda Wennerqvist till Ottilia Stenback, 
25.11.1896. LUB, Holmstrom, Olof. Efterlamnade papper 7. Brev till Olof och Signe Holm
strom IIi. Beda Wennerqvist till Signe Holmstrom 6.5.1901. 
192 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbocker. 26.6.1898. 
RAH, Stenbiick-Kivekiis suvun arkisto. A 7. Beda Wennerqvist till Ottilia Stenbiick, 27.11.1902. 
193 Wennerqvist 1911, s. 10. 
194 Se t.ex. Wennerqvist 1911, s. 16. 
195 Wennerqvist 1911, s. 16. 
196 Ibid. 
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inte fick fortsatta sin kristendomsundervisning i Appelsbosch skola.197 1 
missionen sag man foljaktligen det intraffade som en fraga om huruvida 
Nomampo Lutuli var en tillrackligt god kristen for att undervisa i 
kristendomskunskap. Andra tolkningsramar forefaller inte ha varit aktuella 
for Beda Wennerqvist. Ôver- och underordning bestamd utifran hudfarg var 
snarast en sjalvklarhet for missionarer som Beda Wennerqvist. 

Nomampo Lutuli dog 1909 efter en tids sjukdom, troligtvis vid 29 ars 
alder. Hon bade genom aren haft problem med sin balsa, oftast uttryckt som 
brostproblem. 198 Efter Nomampo Lutulis dôd fick Beda Wennerqvist fiera 
halsningar som beklagade forlusten av en dotter och hon beskrev sjalv sin 
stora sorg och saknad. En av evangelisterna vid Appelsbosch ska ha sagt till 
Beda Wennerqvist i samband med Nomampo Lutulis bortgang: "Du, Nkosa
zana, du har forlorat ditt barn, hon har vuxit upp hos dig, du har varit hennes 
moder".199 Nomampo Lutuli bade arbetat pa Appelsbosch i 17 ar. Hon 
begravdes pa missionsstationens kyrkogard. 2oo 

1 samband med Nomampo Lutulis bortgang fick Beda Wennerqvist upp
lysningar som hon inte haft tillgang till tidigare. Nomampo Lutuli bade 
genom sin lOn fran missionen, oman begransad, bidragit till sin familjs fôr
sorjning. Hennes liv vid den svenska missionsstationen bade inte varit utan 
kommentarer fran bl.a. slakt och vanner. Nomampo Lutulis mor berattade att 
familjen blivit hânad for att de tillatit dottern att stanna sa lang tid hos Beda 
W ennerqvist, i stallet for att lata henne gifta sig. Modern understrok att 
familjen inte brytt sig om vad som sagts om dotterns liv.201 Beda Wenner
qvist fick aven upplysningar fran andra som bekraftade att man gjort narr av 
Nomampo Lutuli eftersom hon stannat vid missionen och inte gift sig, trots 
att friare inte saknats.202 Beda Wennerqvist skrev med anledning av detta 
foljande: 

Och har pa detta omrade stâr Nomampo - sa olik andra zuluflickor- klar och ren. En 
af missionsarbetarna sade om henne: 'Hon ar ett bevis pa, hvad Gud fdrmâr gara af de 
sa djupt sjunkna zuluerna. ·203 

Har framgar missionarens syn pa ovriga zuluflickor liksom att hon varderade 
hôgt att Nomampo Lutuli forblev ogift. 

197 Ibid. 
198 RAH, Stenblick-Kiveklis suvun arkisto. A 7. Beda Wennerqvist till Ottilia Stenblick, 
25.11.1896, 27.11.1902. LUB, Holmstrom, Olof. Efterllirnnade papper 7. Brev till Olofoch 
Signe Holmstrom IIi. Beda Wennerqvist till Signe Holmstrôm 19.5.1902. 
199 "Nomampos bortgâng" av Beda Wennerqvist i SKMT 11-12/1909, s. 190. 
200 LUB, Holmstrom, Olof. Efterllirnnade papper 7. Brev till Olof och Signe Holmstrom IIi. 
Beda Wennerqvist till Signe Holmstrom 5.5.1909. ''Nomampos bortgâng" av Beda Wenner
qvist i SKMT 11-12/1909, s. 188 tf. Wennerqvist 1911, s. 18 f. 
201 ''Nomampos bortgâng" av Beda Wennerqvist i SKMT 11-12/1909, s. 189 f. Wennerqvist 
1911,s.17. 
202 Wennerqvist 1911, s. 18. 
203 Ibid. 
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Beda Wennerqvists dagboksanteckningar visar vid migra tillfallen att 
skriften om Nomampo Lutuli, forfattad av Beda Wennerqvist och utgiven av 
Svenska Kyrkans Mission, inte var nyanserad i alla delar. Nomampo Lutulis 
liv pa missionsstationen kunde tvartemot den nagot forskônande officiella 
bilden vara spanningsfyllt. Under 1895 finns tre tillfallen beskrivna som 
talar fôr att zulukvinnan emellanat ville lamna missionen och att hennes 
mellanstallning mellan svenska missionarer och afrikanska flickor och kvin
nor kunde vara problematisk. 

Det fôrsta tillfallet gallde nar Nomampo Lutuli tillsammans med tre 
andra fran samma by blivit kallade hem fôr att vara med pa en fest. Beda 
Wennerqvist var orolig fôr detta, men nar hon fragade Nomampo Lutuli om 
hon ville ga hem till sin by fôr att vara med pa festen svarade hon ett otvety
digt "ja". Beda Wennerqvist skrev: "Men som slakten skulle ske pa sônda
gen, och det troligen endast skulle vara hedningar med, kande jag det 
mycket svart, i synnerhet att Nomampo skulle vara med." Nomampo Lutuli 
fick vidare fôrmaningar om att inte "dansa bland hedningama" om hennes 
far ônskade det, utan i stallet komma ihag att Gud var far, som stod ôver 
hennes egen far. Till Beda Wennerqvists stora lattnad kom Nomampo Lutuli 
tillbaka till missionsstationen efter endast en dag i stallet fôr efter de plane
rade tre.204 

Inte helier Nomampo Lutulis stallning gentemot de andra zuluflickoma 
och unga kvinnoma var sa entydigt enkel som Beda Wennerqvists skrift gav 
vid handen. Tvartemot illustreras vid ett tillfalle att hon samlat alla i bam
hemmet och hallit ett fôrmaningstal fôr dem. Innehâllet i talet var att 
Nomampo Lutuli stod ôver dem och att de fôrvantades lyda henne i samma 
utstrackning som de lydde de svenska missionarema. 205 

Ocksa Nomampo Lutulis arbete och boende pa missionsstationen var 
skildrade utan nyanser. Men hon frestades emellanat att lamna missionen. 
Vid ett sâdant tillfalle hade Beda Wennerqvist ett langt samtal om frestelser 
och synd med henne. Hon paminde Nomampo Lutuli om att hon "nu :fatt 
detta arbete har" och att hon arbetade fôr Jesus.206 

Nomampo Lutuli var anstalld av Svenska Kyrkans Mission, men precis 
som andra zulukvinnor som arbetade i missionen erhôll hon sallan nagon 
plats i organisationens offentliga redovisningar av missionsarbetare. Vid 
sadana redovisningar inkluderades oftast endast svenska missionarer, i detta 
sammanhang man och ogifta kvinnor, samt afrikanska man som var 
evangelister. 207 

204 ULA, LMA. Vol. 7 1930--1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbôcker. 20.10.1895. 
205 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbôcker. 21.10.1895. 
206 ULA, LMA. Vol. 7 1930--1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbocker. 17.11.1895. 
207 Se t.ex. "V âr kyrkas missionsarbetare" i SKMT 311897, s. 43 fi. 
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Vad galler ekonomisk ersattning ar det svart att veta vad zulukvinnor 
som arbetat fôr missi onen erhâllit. A ven i detta avseende finns en mer full
stiindig redovisning av vad afrikanska man som var evangelister och larare 
tjanat. Vid en missionarskonferens 1897 angavs dock att den bitriidande 
lararinnan Lena Mzolo pa Ekutuleni hade tre pund i arslon. Vid samma till
falle beslutades ocksa om andra arsloner. Sa fick exempelvis den bitradande 
skollararen och evangelisten Johan Mbata, ocksa han pa Ekutuleni, 15 pund 
om aret medan Daniel Botelezi, evangelist vid samma missionsstation, 
erholl nia pund.2°8 Mycket ta1ar fôr att Nomampo Lutulis arslon varit unge
far densamma som Lena Mzo1os. Skalen till loneskillnadema kan ha varit 
det antal ar man varit anstalld av missionen, vilken typ av arbete man utfor
de och tidsomfattningen for arbetet. Trots detta ar det uppenbart att ersatt
ningen till kvinnoma var mycket begransad. Svenska Kyrkans Mission gav 
inte nagot storre erkannande till afrikanska kvinnor som arbetade for missio
nen. De redovisades sallan med namn och de fick en betydligt samre lon an 
afrikanska man. 

Relationen mellan Nomampo Lutuli och Beda Wennerqvist kan ses som 
en mor-dotter-relation. Det fanns narhet och omsorg mellan de bada. Beda 
Wennerqvist skrev sjalv efter Nomampo Lutulis dod: "Det ar ett ljuft minne 
att jag af Guds stara nad bevardigats vara med om att undervisa och fostra 
detta manniskobam."209 Den svenska missionaren uttryckte bade odmjukhet 
och tacksamhet over den, som hon uppfattade det, "Gudagivna" uppgift hon 
haft i forhallande till Nomampo. For Nomampo Lutuli kunde erfarenheten 
av att ha blivit handplockad elier utvald av Beda Wennerqvist sakert ha 
upplevts som speciell. Men fürhallandet praglades aven av distans i form av 
over- och underordning baserad inte minst pa hudfarg och patemalism.210 

For Nomampo Lutuli innebar livet pa missionsstationen att hon delvis 
levde utanfor det afrikanska samhallets gemenskap. Hon var kristen och 
representerade darmed en ny grupp i samhallet som inte alltid var valansedd 
av andra. Att hon som ung kvinna dessutom avstod fran giftermal fürstarkte 
sannolikt hennes utanforskap.211 

Nomampo Lutuli gjorde samtidigt ett val nar hon stannade for att arbeta 
pa Appelsbosch i stallet for att gifta sig och bli mor. Hon bidrog visserligen 
till sin familjs forsôrjning genom sin begransade lon. Att detta skulle for
hindrat henne fran att sluta arbeta fOr missionen ar dock inte troligt, efter
som omgivningens fürvantningar pa att hon skulle inga aktenskap var 
mycket stara. Hon fürsôkte formedla det kristna evangeliet i sin hemby och 

208 KAU, SKMA, A I:3, Miss. styr. protokoll1894-1902, protokoll27.9.1897, § 4. 
209 "Nomampos bortgâng" av Beda Wennerqvist i SKMT 11-12/1909, s. 190 f. 
21 0 Jacobs 1992, s. 207 uppmarksammar hur svarta afroamerikanska kvinnor som var 
missionarer i sôdra Afrika diskriminerades av sina vita missionarskollegor. 
211 F i:ir mer om en ung afrikansk kvinna och en vit kvinna som fôrsi:ikte styra och utbilda den 
afrikanska kvinnan och den senares upplevelse av utanfôrskap, se Marks 1987. 
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hon valde att bli dopt. Mycket talar for att hon gjorde ett aktivt val nar hon 
blev kristen. Vid missionsstationen erhôll hon utbildning, hon fick arbeta 
bl.a. som lararinna och fick lon for detta, hon kunde forbli ogift, hon und
gick att bli ifragasatt for sin kristna tro och hon fick en hel del uppskattning 
fran de svenska missionarema. For Nomampo Lutuli fanns fà altemativ i 
valet av livsvag. Kanske var missionsstationen for henne det enda altemati
vet till aktenskap. Att leva pa Appelsbosch kan av begransade valmojlighe
ter ha inneburit stôrre frihet an vad livet annars hade kunnat erbjuda. Detta 
resonemang foljer i stort resultaten i Birgitta Larssons undersokning om 
missionsstationen som en altemativ arena fôr tanzaniska kvinnors stravan 
efter storre sjalvstandighet och ett relativt sett friare liv.212 

Helg och vardag pâ missionsstationer 
Ar 1900 skrev Ida Jonatansson till missionssekreteraren i Sverige med 
anledning av att hon fôrflyttats en tid fran Oscarsberg till Appelsbosch. De 
ogifta kvinnoma hade sallan nagot inflytande over var de skulle arbeta, utan 
fick instruktioner om detta genom missionarskonferens och missionsstyr
else. (Ett undantag var fôrstas Hedvig Posse.) Ida J onatanssons sorg over a tt 
lamna Oscarsberg var stor. Den platsen var hennes liv medan Appelsbosch 
"bara" var ett arbete, som hon uttryckte sig. Pa Oscarsberg hade hon 
undervisat generationer av skolbam, besokt afrikaner, forsokt hjalpa dem, 
gratit over dem och varit deras van. Brevet till Sverige ar praglat av sorg och 
fortvivlan. Hon skrev: "Djupast i hjartat finns alltid bOnen om Oscars
berg. "213 En missionsstation kun de saledes satta djupa spar i en missionars li v. 

Hur sag helg och vardag ut pa dessa stationer? Missionarer fôrsokte for
media budskapet om Jesus genom att introducera nya kristna hôgtider som 
exempelvis jul. Eftersom missionarema var svenska var det svensk jul som 
firades. Under julhelgen var det lov i missionens skolor och bamhem och de 
afrikaner som onskade gick till sina hembyar en tid. K vinnoma som var mis
sionarer ordnade dock julfirande i barnhemmen innan lovet inleddes. Till
sammans tande man ljus i jultradet, om det var mojligt att uppbringa ett 
sadant, man sjong julpsalmer, drack kaffe och, som Amanda Skoog skrev 
omjul vid Ekutuleni 1901, "efter som det var jul, vankades russin i kaffe
brodet".214 Darefter delade man ut julklappar som kommit fran Sverige med 
den arliga julsandningen. Enskilda flickor i bamhemmen hade ofta under
stodjare i Sverige och dessa sande exempelvis kladesplagg eller nagot litet 

212 Birgitta Larsson 1994, s. 207 ff. Afrikanska kvinnors levnadsoden i Sydafrika (siirskilt i 
Natal och Zululand), deras omviindelse och !iv som kristna i ett sarnhiille statt under stor 
f6riindring har skildrats i exempelvis Filter & Bourquin 1986. McCord 1995. Reyher 1999. 
213 KAU, SKMA, E 1 c:l, Miss. dir. korr. Sydafrika 1897-1900, Ida Jonatansson till Gudmar 
Hogner 31.7.1900. 
214 Brev Amanda Skoog 11.1.1902 i 0/ivebladet 1902, s. 28. 
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ting som julgavor till flickoma. Det informerades noggrant i Svenska Kyr
kans Missions Tidning om vad som borde finnas i julsandningama till mis
sionen i Sydafrika och i detta inkluderades gavor till afrikaner.215 

Det centrala i julfirandet var gudstjanster. Man firade julotta, ofta natte
tid, och man inledde med psalmen "Var halsad skona morgonstund". Nar 
Amanda Skoog beskrev julfirandet pa Ekutuleni frarnholl hon hur kyrkan 
var smyckad med blommor, gront och levande ljus i alla fônster. Efter 
julottan firades âter gudstjanst pa juldagens formiddag och efterat bjods alla 
deltagare pa majsgrot som stod klar i stora grytor utanfôr kyrkan. 1 Amanda 
Skoogs beskrivning asyftade deltagare afrikaner.216 

Under julfirandet fanns det ogonblick eller stunder nar julens budskap 
ledde till att hierarkiema mellan vi ta och svarta tilW:illigt brots. Men vid ju
lama hade missionarema ocksa eget firande med eget jultrad, egna julgavor 
och egen mat. A ven om bamhemmet varit utan jultrad fanns det alltid trad 
hos missionarema. Amanda Skoog kommenterade hur missionarema dragit 
sig tillbaka for att fira egen julafton, varefter alla afrikanska barn och ung
domar i bamhemmet fick komma in till missionarema for att ta var och en i 
hand och tacka ordentligt. Hon fortsatter: "Men detta gick nog ratt lustigt till 
for somliga, som ej sa lange varit bland de hvita och sett deras seder. Det var 
i synnerhet gossama, som togo fel pa om de skulle bocka eller niga."217 

Afrikaner fick del av t.ex. jultrad och julklappar som ett uttryck fôr mis
sionaremas onskan om att fôrmedla nagot gott och vackert. Samtidigt var 
det missionarema som bestamde villkoren for firandet. Distansen bibeholls 
mellan vita och svarta. Gudstjanster var gemensamma men maten som ser
verades utanfor kyrkan var till folket, dvs. till afrikanema. De svenska mis
sionarema at helt annan julmat, svensk sadan. 

Andra stora hogtider, fôr att inte saga de stôrsta hogtidema, var de till
fallen nar afrikaner doptes. Vid Ekutuleni doptes exempelvis 24 zuluer vid 
allhelgonatid 1901. Dopfôrrattningar kommenterades alltid med gladje i 
missionarers brev till Sverige.218 

Livet pa missionsstationen var praglat av mycket arbete. Ogifta kvinnor 
som arbetade i bamhem och skola hade ledigt endast under juli manad och 
till jul. Under dessa perioder fôrsokte de resa fôr att besoka andra stationer 
inom Svenska Kyrkans Mission eller fôr att besoka andra konfessioners mis
sionsstationer. A ven fôr gifta kvinnor var det de har namnda lovtidema som 
innebar uppehâll i arbetet eftersom de annars deltog i arbetet och eftersom 
deras mans arbete styrdes av detsamma. De ogifta kvinnoma inom Svenska 

21 5 Se t.ex. SKMT9/1897, s. 138 ff. Brev Ingrid Jonsson 30.3.1900 i SKMT 10/1900, s. 148. 
21 6 KAU, SKMA, E I c:1, Miss. dir. korr. Sydafrika 1897-1900, Ida Jonatansson till Gudmar 
Hogner 12.1.1898. Emma Nilsson till Gudmar Hogner 13.1.1898. Brev Amanda Skoog 
11.1.1902 i Olivebladet 1902, s. 29 f. 
217 Brev Amanda Skoog 11.1.1902 i Olivebladet 1902, s. 29. 
218 Set.ex. "Meddelanden frân vâr mission, brev frân Ingrid Jonsson" i SKMT 111902, s. 17 f. 

220 '"Aimu en syster till Afrika'" 



Kyrkans Mission hade ofta ekonomiska bekymmer. Resor var forhallandevis 
kostsamma. K vinnoma kunde darfor ha svart a tt komma ifran respektive 
station under lovperioder, aven om de onskade sa. Ett undantag var Hedvig 
Posse. Hon hade till foljd av sin goda ekonomi standigt nya resplaner och 
utnyttjade sin lediga tid till att bl.a. besoka kollegor.219 

Figur 16. Hedvig Passes oxvagn vid Oscarsbergs missionsstation. (Fotografi SKM·s arkiv.) 

Det forekom konflikter mellan missionarer. Orsakema till dessa var fiera. 
Ett skal kan man finna i vardagslivets pafrestningar. Detta inneholl bl.a. 
dagligt umgange med ett begransat antal kollegor som kvinnoma inte sjalva 
valt, men som de andock forvantades samverka med. Det var inte ovanligt 
att ogifta kvinnor bodde tillsammans i samma hus. Byte av umgange under 
loven var saledes viktigt for manga. Att pengama inte rackte till for detta 
andamal kunde upplevas bekymmersamt.220 Ytterligare skal till konflikter 
mellan missionarer, foretradesvis mellan ogifta kvinnliga missionarer och 
deras manliga kollegor, var kvinnlig underordning och manlig overordning i 
arbetsordningen pa stationema. 

Vardagen inneholl en hel del praktiskt arbete. Missionarema agde t.ex. 
boskap, de odlade och tog till vara frukt, bar och allt det som en kokstrad
gard kunde innehalla. Detta arbete var inte minst ekonomiskt betingat. Det 

219 Brev Beda Wennerqvist 17.6.1895 i SKMT 311896, s. 73 ff. och i SKMT 4/1896, s. 106 ff. 
Brev Beda Wennerqvist 3.2.1897 i SKMT 711897, s. 101 ff. KAU, SKMA, E I c:1, Miss. dir. 
korr. Sydafrika 1897- 1900. Gurly Swanbom till Gudmar Hogner 2.12.1900. 
220 KAU, SKMA, E I c:l, Miss. dir. korr. Sydafrika 1897- 1900, Hedvig Posse till Gudmar 
Hogner 7.12.1900. 
Brev Beda Wennerqvist 26.11.1895 i SKMT 1/1896, s. 5. Brev Gurly Swanbom 19.9.1900 i 
SKMT2211900, s. 340. 
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g~illde att fylla skafferier och forrad for att klara ôverlevnaden aven i dyrti
der. Kristider uppstod emellanat till foljd av t.ex. kreaturspest, grashopps
svarmar som fôrstôrde skôrdar och politisk oro som ledde till ekonomisk 
nedgang.221 Det kunde fdrvana vissa missionarer att missionarslivet ocksa 
innebar omfattande praktiskt arbete. Ester Helldén skrev 1902: "Har i Afrika 
ar sa mycket jordbruksarbete och utearbete, som jag rakt inte tycker ar 
'kvinnogôra', att plantera i sin tradgard och sadant det ar ju en annan 
sak."222 Hon var uppenbarligen ôverraskad ôver vad livet i Sydafrika kravde 
av henne. Ida Jonatansson betonade att blivande missionarer borde vara 
praktiskt kunniga och ha fdrmaga att arbeta med bâde hander och huvud. 223 

Afrikaner kom ofta pa besôk till stationema. De avlade artighetsvisiter 
hos missionarema, ville ha en tand utdragen, ett sar omlagt eller ville fà t.ex. 
mat i svara tider. Vita missionarer vackte ocksa en del nyfikenhet i sin 
omgivning, vilket i sin tur ledde till att de fick ta emot besôk.224 Jag har inte 
funnit nagra stôrre tendenser som tyder pa ogastvanlighet eller fientlighet 
fran zulufolket gentemot de kvinnliga missionarema. Den fôrsta tiden for 
missionarema vid Ekutuleni var dock en tid praglad av misstanksamhet fran 
vissa i det omgivande samhallet. 

Lars Berge har i sin avhandling pekat pa att en del av missionarema inom 
Svenska Kyrkans Mission narmast kan jamstallas med nybyggare och 
emigranter.225 Fiera familjemedlemmar och slaktingar utôver hustru, man 
och barn fanns pa plats i Sydafrika. Nagra kunde hjalpa missionarsfrun med 
hushâllsarbete och bampassning. Det fanns ocksa tillfallen da slaktingar 
assisterat missionarema i deras arbete; exempelvis kunde en kvinnlig slak
ting undervisa zuluflickor i sômnad. 226 

Missionarskonferenser- kvinnors arbete och 
mans makt 
Det stora avbrottet i arbetet var de arliga missionarskonferensema. Vid 
dessa samlades Svenska Kyrkans Missions missionarer till omkring en 
veckas konferens, forhandlingar och gemenskap pa nagon av stationema. 
Konferensen agde ofta rum i juli manad. 

221 "Meddelanden" i SKMT 15-16/1897, s. 252. Brev A Liljestrand 17.12.1897 i SKMT 
1/1898, s. 12. SKMT 13-14/1899, s. 251. 
222 KAU, SKMA, E I c:2, Miss. dir. korr. Sydafrika 1901-1902. Ester Helldén till fru Hogner 
18.11.1902. 
223 KAU, SKMA, E 1 c:2, Miss. dir. korr. Sydafrika 1901-1902, Ida Jonatansson till Gudmar 
Hogner 16.5.1902, 24.9.1902. 
224 Se t.ex. brev Alfhild Fristedt odaterat 1900 i SKMT 1/1901, s. 6 ff. 
225 Berge 2000, s. 188. 
226 "Meddelanden fran vâr mission" i SKMT 8/1902, s. 142. 

222 "Âimu en syster till Afrika" 



Konferensfôrhandlingar dominerades av manliga missionarer. Varken de 
ogifta eller gifta kvinnliga missionarema hade narvaroratt, yttranderatt eller 
rostratt. Konferensen var den hügst beslutande instansen inom Svenska 
Kyrkans Mission i Sydafrika. Dess beslut sandes vidare for konfirmering 
eller avslag av missionsstyrelsen i Sverige. Konferensen vaxte sig allt star
kare under 1890-talet och Fredrik Ljungquist intog en inofficiell position 
som ordforande, med dartill horande inflytande over arbetet. Formellt 
infôrdes en post som konferensordfôrande fôrst fran 1903/1904.227 Kvinnliga 
missionarer kunde agera genom att informellt fôrsoka paverka beslut fore 
och under konferenser och genom att skicka skrivelser till mannens fürhand
lingar. Hedvig Posse var sarskilt aktiv i att fôrsoka driva igenom nya idéer fôr 
arbetets inriktning och paverka arbetssituationen fOr de kvinnoma. 228 
~ren 1894 och 1900 yar_L_ar§.P_e!t::t:~_Qrenius den ende man bland 

missionarema som inte var prastvigd. Men precis som under fôregaende 
period deltog han i missionarskonferensens fôrhandlingar och underteckna
de dess beslut. Ar 1899 utsags han till och med till ordfôrande fôr en konfe
rens. Han deltog ocksa som predikant och officiant vid gudstjanster under 
konferenser. Efter att Lars Peter Norenius prastvigts i Sverige ar 1900 fick 
han fôr fôrsta gangen forratta altartjanst under en konferensgudstjanst 
1901.229 Lars Peter Norenius stallning redan innan han prastvigdes illust
rerar dock att manlig overoronmg i Sydafrikamissionen inte enbart horde 
samman med prastambetet utan ocksa med om missionaren var en man. 

Under en konferens 1899 noterade Hedvig Posse att kvinnor fâtt vara 
med i en diskussion. Detta kunde ske eftersom den var fürlagd till kvallstid, 
nar de formella fôrhandlingama var slut fOr dagen. Hon skrev: "Jag yttrade 
mig men tycker inte om att begiira ordet, men val om att fâ saga nagra 
ord."230 Nar ytterligare en konferensfraga behandlades nagra kvallar senare 
ansags frâgan sa allman a tt aven kvinnoma "kunde fà vara med". A tt "vara 
med" var med Hedvig Posses ord detsamma som att de "horde pa".231 Nar 
deltagama sedan firade gudstjanst tillsammans beskrev hon hur "vara 8 mis
sionarer tagade in i kyrkan med Fristedt framst som varande aldst".232 

227 Norenius 1925, s. 160. Ordforande b1ev dâ Fredrik Ljungquist och vice ordforande J. E. 
Norenius. Kvinnliga missionarer hade inte ratt att rôsta nar kandidatema skulle utses. 
228 Sâ t.ex. med Hedvig Posses agerande for missionssjukhuset Betania, for driiktfrâgan for 
kvinnor som var missionarer och for deras ratt till tjanstledighet. Se t.ex. KAU, SKMA, E 1 
c:2, Miss. dir. korr. Sydafrika 1901-1902, Hedvig Posse till Gudmar Hogner 1.8.1901. 
229 KAU, SKMA, A 11:6, Miss. styr. protokollsbilagor 1894-1897, bilaga C till protokoll 
12.11.1894, bilaga C till protokoll 5.9.1895, bilaga B till protokoll 19.9.1896, bilaga B till 
protokoll27.9.1897. KAU, SKMA, A 11:7, Miss. styr. protokollsbilagor 1898-1899, bilaga E 
till protokoll14.11.1898, bilaga F till protokoll 7.10.1899. KAU, SKMA, A 11:8, Miss. styr. 
protokollsbilagor 1900-1901, bi! aga A till protokoll 6.12.190 1. 
230 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 25.3.1899. 
231 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 1.4.1899. 
232 Ibid. 
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Hedvig Passe var medveten om kvinnors sHillning i missionarskonferen
sen. Hon noterade noggrant nar kvinnoma tillats vara med. Samtidigt tyckte 
hon inte om att begara ordet. Tillsammans med beskrivningen av hur mis
sionens âtta missionarer tâgade in i kyrkan visar detta att hon till viss del 
omfattade liknande uppfattningar om -kvinnor och man som mânga i Svenska 
Kyrkans Mission hyste. De âtta man som tjanstgjorde i Sydafrika var orga
nisationens missionarer. Hon inkluderade inte kvinnoma. 

K vinnors narvaro vid missionarskonferenser var omistlig for manliga 
missionarer. Medan mannen var samlade till forhandlingar skotte kvinnoma 
allt praktiskt arbete. Beda Wennerqvist kommenterade arbetsordningen vid 
en konferens pâ Ekutuleni i juli 1895: 

Pa mândagen bôrjade konferensen, vi damer fingo som vanligt ej hôra pa, utan vi 
sysselsatte oss dels med skrifuing, dels hade vi mycket att sprâka vid hvarandra om. 
Vi hade innan var ankomst bedit fru Fristedt att fâ hjiilpa henne och hon bildade en 
armé af frivilliga f6r olika arbeten. Frôken v. Düben, som har sitt hem pa Ekutuleni, 
hade frukosten med allt diirtill hôrande pa sin lott. Hon bitriides af fr. Nilsson. Jag 
hade att duka fram och servera e.m. kaffet. Frôken Posse tet. Det iir ej smasaker att hiir 
taga emot sa manga giister, det f6rutsiitter ett stort forarbete . ... Med lif och lust 
diskuterades fragan om nya arbetsfalt f6r var mission, och i det samtalet fick ocksa 
liirarinnoma vara med, ty det samtalades diirom efter tet, da vi alla voro samlade.233 

Beda Wennerqvist kallade sig sjalv och sina kollegor lararinnor, inte mis
sionarer. Precis som Hedvig Passe noterade hon nar och varfor kvinnoma 
fick vara med i en diskussion. Omfattningen av kvinnomas arbete fram
kommer tydligt. De ordnade sâ att alla fick frukost, middag, te, nâgonstans 
att sova, for att narnna nâgra av de viktigaste uppgiftema. Afrikaner arbe
tade vid missionsstationema och dessa skotte givetvis en del av de praktiska 
uppgiftema. Detta till trots kravde konferenser mycket arbete av kvinnliga 
missionarer. Sarskilt star insats kravdes av den missionarsfru som stad som 
vardinna under varje konferens. Denna uppgift fôll oftast pâ stationsfore
stândarens hustru. De ogifta kvinnoma som tjanstgjorde vid den aktuella 
stationen tradde dâ in for att bistâ missionarsfrun.234 Arbetsfordelning 
uppdelad efter kon var ofta framtradande inom Svenska Kyrkans Mission. 
Vid missionarskonferenser blev detta sarskilt tydligt, inte minst eftersom 
kvinnors arbete inte var kopplat till nâgon formell makt vid dessa samlingar. 

Redan innan missionarskonferenser skulle aga rum fanns hinder for 
ogifta kvinnors deltagande. De ekonomiska ramama var begransade och 
kvinnoma hade svârt att fà pengama att racka till den nôdvandiga resan. De 
fick ett pund av missionsstyrelsen som stod for resa till konferenser, men 
detta tycks inte ha varit tillrackligt. Mannen som var missionarer fick tva 
pund i bidrag, vilket i de fall hustrun reste med skulle tacka kostnader aven 

233 UUB, Waldemar Rudins samling, T 1 ge:l3, Beda Wennerqvist till Waldemar Rudin 
odaterat brev om konferens pa Ekutulenijuli 1895. 
234 Brev Gurly Swanbom 16.8.1899 i SKMF 1911899, s. 337. 
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for henne. 235 Det fanns tillfallen da kvinnliga missionarer sag sig tvingade 
a tt a vs ta fran a tt vara med eftersom de in te hade rad. 236 V id sadana 
konferenstillfallen blev mannens dominans an mer pataglig. 

Figur 17. Kvinnliga missionarer fotograferade i samband med en missionarskonferens. Fr!m 
vanster till hoger: Ester Goës, Hedvig Passe, Ingeborg von Düben, Beda Wennerqvist och 
Ida Jonatansson. De tre zuluerna har inte kunnat identifieras. De arbetade med storsta 
sannolikhetfor missionen. (Fotografi SKM·s arkiv.) 

Inom Svenska Kyrkans Missions Sydafrikamission fick ogifta kvinnliga 
missionarer en representant med rostratt vid missionarskonferensen 1921. 
Gifta kvinnors forhallande till missionarskonferensen var inte foremal for 
diskussion overhuvudtaget.237 Inom det lutherska Norska Missionssallska
pets verksamhet pa Madagaskar var fragan om kvinnors yttrande- och 
rostratt vid missionarskonferenser debatterad. Den norska missions
ledningen gav ogifta kvinnor yttranderatt under de forsta aren pa 1900-talet 
medan de fick rostratt 1910. Dessa beslut omfattade alla ogifta kvinnor.238 
K vinnors tilltrade till de sydafrikanska missionarskonferensema inom 

235 KAU, SKMA, Hedvig Posses sarnling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 24.7.1899. 
236 Se tex. KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 2-
3.3.1899, 24.7.1899. 
237 Umpumulo, Umpumulo Church Centre Archive, okatalogiserat material SKM, 
missionarskonferensen 4.10.1921 i Dundee, § 1. Thora Hellgren var den forsta kvinnan i 
missionarskonferensen. 
238 Nyhagen Predelli [1998a], s. 235 ff. Ett par inskrankningar ide ogifta kvinnornas rôstratt 
fanns fortfarande efter 191 O. Gifta kvinnor i NMS:s mission pâ Madagaskar fick rôstratt 1972. 
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Svenska Kyrkans Mission var saledes en sen fôreteelse. Representationen 
var dessutom begransad till en ogift kvinna.239 

Svenska Kyrkans Mission var en luthersk mission som kunde latit sig 
influerats av tanken pa det allmanna och det sarskilda prastadômet. K vinn
liga missionarer kunde inom ramen fôr det allmanna prastadômet redan fran 
missionens bôrjan erhâllit bâde yttrande- och rôstratt vid konferenser. 
Fragan som infinner sig ar varîor kvinnor inte bade rôstratt inom en luthersk 
mission dar det allmanna prastadômet kunde givit dem detta.240 

"Pâ svenska kan vi kalla det att berâtta ur Bibeln 
om Jesu kârlek" 
Ogifta kvinnliga missionarer inom Svenska Kyrkans Mission var anstallda 
for arbete i skolor, barnhem och pa Betania sjukhus. De skulle inte verka i 
offentligheten och missionsstationen var den fysiska arbetsplatsen for kvin
norna. Men med en brinnande kallelse for att fâ formedla budskapet om 
Jesus och arbeta for Guds rike gick kvinnorna flitigt pa besôk till zulubyar 
for att tala med manniskor och forkunna evangelium. Genom dessa besôk 
kunde de ocksa lara kanna zulufolket narmare och ta del av deras vardagliga 
liv. De kvinnliga missionarerna var sallan ensamma vid sina besôk i afri
kanska hem och byar. Ofta samarbetade de med flickor och unga kvinnor 
som bodde pa missionsstationerna. 

Ida Jonatansson beskrev 1898 hur hon besôkt tva byar fôr att tala om och 
lasa "Guds ord for folket".24I Att hon last ur bibeln bland folket menade hon 
inte var nytt i sig, det agnade hon sig ofta at. Det nya med dessa besôk var 
att hon bade, som hon sjalv uttryckte det, undervisat. Undervisningen bestod 
av en genomgang av det fôrsta budordet, fortsatte med allman katekesunder-

239 Ar 1925 bes1utade SKM:s missionsstyrelse efter f6rslag fran missioniirskonferensen i 
Sydafrika att alla missioniirer skulle vara rôstberiittigade i missioniirskonferensen, hiir 
inkluderades aven missionarsfruarna. 1 missioniirsrâdet hade kvinnliga missioniirer en delegat 
som skulle inkallas niir fragor behandlades som rôrde deras arbeten och intressen. Mis
sioniirsradet bestod av konferensordforande, vice konferensordf6rande, en tredje manlig 
delegat samt den kvinnliga delegaten. Kvinnliga missioniirers, ogifta och gifta, rôstriitt 
innebar att de fick riitt att delta i val av konferensordforande och vice konferensordforande. 
Missioniirskonferensen i Sydafrika argumenterade for denna stadgeiindring utifran fragan om 
riittvisa. KAU, SKMA, A II:43, Miss. styr protokollsbilagor 1924:2, bi1aga till protokoll 
3.11.1924, protokoll fran missioniirskonferens i Dundee 24.9.1924, § 2. KAU, SKMA, A 1:8, 
Miss. styr. protokoll 1925-1928, protokoll 8.1 0.1925, § 4. V id denna tid hade kvinnor tàtt 
rôstriitt i Sverige och gifta kvinnor hade blivit myndiga. 
240 Âmbetets till synes centrala roll i SKM:s historia skulle kunna studeras och problematise
ras utifrân fiera aspekter framôver. 
241 KAU, SKMA, E 1 c:1, Miss. dir. korr. Sydafrika 1897-1900, Ida Jonatansson till Gudmar 
Hogner 11.4.1898. 
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visning och avslutades med en utHiggning utifran sôndagens text, och allt 
skedde i en fullsatt hydda. 242 

Folket i byn bad Ida Jonatansson att komma tillbaka. Hon vande sig till 
en hollandsk bonde som agde marken i omradet och frâgade om hon fort
sattningsvis fick undervisa i byn. Bonden svarade att det gick an sa lange 
afrikanerna skôtte sina arbeten. Att afrikaner blev kristna var inte alltid sa 
populart bland nybyggare och kolonisatôrer. Man befarade att de som 
kristna kunde fà bâde for mycket utbildning och fOr mycket vetskap om 
jamlikhet och rattigheter. Efter sitt bybesôk skrev Ida Jonatansson till mis
sionssekreterare Hogner: 

Pastom tycker kanske att det ej ar mitt arbete att uppsoka byar och der undervisa, men 
jag gor detta endast efter jag slutat mina arbeten for dagen ... Och hade jag ej igâr gatt 
dit der jag var, sa hade den platsen gâtt oss fôrlustig ... de limnade be att fà nagon fran 
en annan station ... 243 

Ida Jonatansson var orolig for hur hennes agerande skulle uppfattas av mis
sionssekreteraren i Sverige. Hon visste att hon ôverskridit en grans for vil
ken typ av arbete hon skulle fullgôra i missionen. Hon hade agnat sig at upp
sôkande bymission, undervisat och hon amnade fortsatta att gôra det. Hon 
fürsvarade sitt handlade med att hon inte tagit tid fran sitt arbete i skola och 
barnhem for att besôka byar. Hon menade vidare att hon sag till missionens 
basta, namligen att na fler byar med det kristna evangeliet innan andra, kon
kurrerande missioner gjorde detsamma. 

Edla Berg skrev i Svenska Kyrkans Missions Tidning om sitt fôrsta besôk 
i en by tillsammans med Ida Jonatansson, evangelisten Daniel Magwaza och 
afrikanska flickor och pojkar fran Oscarsberg. Ida Jonatansson gick vid detta 
tillfalle runt i byn for att sarnia folk till gudstjanst. Det var framforallt kvin
nor som kom. Mannen befann sig pa annat hâll, noterade Edla Berg. Vid 
samlingen talade Ida J onatansson och Daniel Magwaza. 244 

Hos Hedvig Passe aterfinns tankar om lampligheten av att hon som 
kvinna och missionar upptratt offentligt. Ar 1898 sag hon tillbaka pa sina 
tidigare ar i Natal: "De fürsta aren kanske jag dock t.ex. upptradde mer 
offentligt an hvad var kyrkas sed medgifver."245 Hon var medveten om att 
Svenska kyrkans hallning inte tillat kvinnor att verka alltfür mycket i offent
ligheten. Â. ven vid ti di gare tillfallen funderade Hedvig Posse pa om hon 
skulle besôka byar for att tala. Hon uttryckte, trots tvekan, tillfredsstallelse 
nar sa skedde. Efter en period av tvivel pa dessa uppgifter gick hon till en 
by, laste ur Johannesevangeliet och "talade lange" till folket.246 

242 Ibid. 
243 Ibid. 

244 Brev Edla Berg 15.9.1897 i SKMTZ0/1897, s. 311 f. 
245 KAU, SKMA, E I c:1, Miss. dir. korr. Sydafrika 1897-1900, Hedvig Posse till Gudmar 
Hogner 4.1 0.1898. 
246 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 20.11.1894. 
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Skillnadema mellan olika former av tal eller forkunnelse var sakerligen 
viktiga for den svenska missionen och missionarema, atminstone officiellt. 
Att tala, forkunna, vittna eller predika hade olika innebôrd. Huruvida dessa 
skillnader var viktiga fOr afrikaner ar det daremot svart att veta. Hedvig 
Posse skrev efter ett bybesok en sondag att hon "hâller gudstjanst eller pre
dîkar som det kallas pa zulu. Pa svenska kan vi kalla det att beratta ur Bibeln 
om Jesu karlek".247 Hon visste att hon som kvinna inte fick leda gudstjanst 
och predika. Det hindrade dock inte att zuluema kunde uppfatta att hon 
gjorde just det. Vidare formedlar citatet en viss ironi. For att inte vacka 
anstôt i en svensk omgivning skrev Hedvig Posse helt sonika att hennes 
verksamhet kunde kallas for det som passade bast under radande omstandig
heter, namligen att beratta om Jesus utifran bibeln. 

Beda W ennerqvists dagboksanteckningar framtrader aterigen som en rik 
kalla, denna gang fOr beskrivning av forkunnelse i afrikanska byar. Redan 
1894 bôrjade Wennerqvist besoka gardar och byar for att fôrmedla Guds 
ord.248 Vid ett tillfàlle nar hon tillsammans med en missionarskollega och 
pojkar och flickor fran Appelsbosch besokte en by framforde invanama ett 
onskemal till missionen: "Sand oss larare". Beda Wennerqvist tog detta som 
en uppmaning och beslutade att om Gud ville, sa arnnade hon hadanefter 
tillsammans med barnhemsflickoma besoka byn varje sondag.249 

Det var framforallt sondagar som agnades at uppsokande bymission.250 
Sondag var gudstjanstdag och missionarema sag darfôr bybesoken som en 
foljdriktig fortsattning efter gudstjansten pa missionsstationen. For kvin
noma som var missionarer var dessutom sondagar den enda dagen utan 
arbete med skol- och bamhemsundervisning. Beda Wennerqvist efterstra
vade kontinuitet i sina besok och hon forsokte darfor ga till samma by varje 
sondag. Om ett sadant besok i september 1894 star fôljande att lasa: 

Strax diirefter gingo jag och flickoma bort till den kraa1en, dar vi voro forra sondagen. 
Idag ta1ade jag om 'kopparorrnen' med tilliimpning enligt Jesu ord i Joh. 3. Jag 
frâgade, beriittade och fick svar. 

Efter bibelutlaggning blev det psalmsang. Samlingen avslutades med att fol
ket bad Beda Wennerqvist att komma tillbaka.251 

Sondagamas missionerande i byar var uppenbarligen sa âterkommande 
att de îa tillfàllen noterades nar det av olika skal inte varit mojligt att gora 
nagot bybesok.252 Beda Wennerqvist ledde aven sondagsskola i en by.253 

247 KAU, SKMA, Hedvig Posses sam1ing, B, Hedvig Posse till Anna Posse 20.8.1895. 
248 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbocker. 4.3.1894, 
29.4.1894. 
249 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbôcker. 18.6.1894. 
250 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbocker. Se t.ex. 
13.8.1894, 5.9.1894. RAH, Stenbiick-Kivekiis suvun arkisto. A 7. Beda Wennerqvist till 
Ottilia Stenbiick 4.12.1895. 
251 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbocker. 19.8.1894. 
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Kopparormen har redan angivits som ett amne for Beda Wennerqvists for-
kunnelse. Andra exempel som aterfinns i dagboksanteckningama var dessa: 

Jag talade om, hur Jesus uppvackte ankans son i Nain.254 
Jag visade dem tavlan, som f6restaller Jesus sâsom den gode Herden, talade om det 
borttappade fàret och sade, att idag sokas vi alla av Jesus.235 
... laste om rovaren pâ korset.256 

Vid speciella dagar som t.ex. langfredag talade hon utifran den dagens 
tema.257 

Beda W ennerqvist introducerade vid ett par tillfallen nyanlanda svenska 
missionarer vid bybesoken, t.ex. Emma Nilsson och Axel Liljestrand. Vid 
ett sadant besok med Axel Liljestrand talade hon aterigen om kopparormen, 
varefter hon uppmanade Liljestrand att tala medan hon oversatte till zulu. 
Det stürde foljaktligen inte Beda Wennerqvist att tala infor den prastvigde 
Axel Liljestrand och hon bade av allt att doma den ledande funktionen vid 
samlingen i byn. 258 

Figur 18. Dopskara pa Ekutuleni missionsstation. Alla som doptes kladde sig i vita klader, 
unga som gamla. (Fotografi SKM·s arkiv.) 

252 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbocker. 18.3.1895, 
23.9.1900. 
253 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbocker. 16.9.1894. 
254 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbocker. 21.10.1894. 
255 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbocker. 18.11.1894. 
256 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbocker. 9.4.1898. 
257 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbocker. 6.4.1895. 
258 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbocker. 1.9.1895, 
20.10.1895. 
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1 en by kallad Nohaquelas kraal var Beda Wennerqvists fôrkunnelse sarskilt 
aterkommande. Hon besokte byn fiera ganger tillsammans med barn
hemsflickor och fôrandringar som t.ex. att en del bybor borjat kla sig i 
vasterlandska klader noterades i dagboken. 1 december 1895 dôptes alla fran 
Nohaquelas kraal pa Appelsbosch missionsstation.259 

Emma Nilsson var ocksa verksam som bymissionar. Hon och Beda Wen
nerqvist turades i perioder om att ga pa sondagarnas bybesok for att tala med 
manniskor om Jesus.260 Emma Nilsson skrev vid ett senare tillfâlle till mis
sionssekreteraren i Uppsala att hon visserligen varit pa bybesok men att hon 
samtidigt beklagade att hon inte bade tillrackligt med tid att besoka zuluerna 
i deras hem: 

Jag sager tyviirr, ty utan besôk i hemmen lara vi ej mycket kanna folket, deras !if, 
deras frestelser och deras svârigheter och kunna dâ ej helier hjalpa dem med vârt 
deltagande och vâr forbôn med samma allvar, som om vi med egna ôgon sage deras 
behof. Nu ar ju vâr narmaste uppgift i arbetet bland bamen, men ja~ kanner det som 
en saknad att ej mera an skett hafva kommit i berôring med hemmen. 61 

Emma Nilsson sag alltsa besoken i byar och hem som tillfâllen da hon kunde 
lara sig mer om folkets kultur och seder. 

Âven i material efter Ingrid Jonsson, Gustava Persson och Amanda 
Skoog finns exempel pa att sondagarna anvants till bymission, ofta tillsam
mans med missionsstationernas barnhemsflickor. Missionarerna laste vid 
dessa tillfâllen ur bibeln, talade, ledde bOn och sjong psalmer. Vad kvin
norna talade om varierade, men exempelvis Ingrid Jonsson gick regelbundet 
till en viss by for a tt tala om det kristna do pet. 262 

Bybesoken inspirerades bade av en onskan om att formedla Jesus Kristus 
till manniskor och en vilja att battre fâ lara kanna zulufolket i deras hem
miljo. Missionsbefallningen (Matt. 28:18-20) kunde tjana som en utgangs
punkt. Uppdraget i detta bibelord var att na alla med evangelium. Det 
allmanna prastadomet torde ha givit kvinnorna inom en luthersk mission 
utrymme for att fullgora detta uppdrag. Det bar framgatt att amnena for 
kvinnornas tal eller forkunnelse var varierande. Bibelns berattelser om Jesus 
var ett viktigt inslag vid kvinnornas bybesok. 

259 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbôcker. 23.9.1894, 
17.2.1895, 6.4.1895, 22.4.1895, 11.5.1895, 7.12.1895. 1 denna kraal tycks de nu pâ allvar 
tiinka pâ dop. Nohaquelas sista hustru har varit hos pastom och talat om dop och att hon iir 
villig att skiljas frân sin man for att de alla ska fà mottaga dopet. Hon har tvâ elier tre smâ 
barn. "Det blir det f6rsta fallet vid denna vâr station, dar det bli frâga om skilsmessa." 
(22.4.1895) 1 december 1895 dôps allai Nohaquelas kraal. (7.12.1895). 
260 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbôcker. 26.6.1898. 
261 KAU, SKMA, E 1 c:2, Miss. dir. korr. Sydafrika 1901-1902, Emma Nilsson till Gudmar 
Hogner 15.5.1901. 
262 Gustava Persson brev 1.6.1899 i Olivebladet 1899, s. 169. Amanda Skoog brev 20.3.1901 
i Olivebladet 1901, s. 72. KAU, SKMA, E 1 c:2, Miss. dir. korr. Sydafrika 1901-1902, Ingrid 
Jônsson till Gudmar Hogner 12.11.1901. 
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"Att berâtta om Jesus" - inte sâ enkelt 
Nar missionssekreterare Hjalmar Danell holl foredrag om Svenska Kyrkans 
Missions arbete vid det femte nordisk-lutherska missionsmotet i Stockholm i 
augusti 1897 angav han tva verksamhetsgrenar inom Sydafrikamissionen. 
Det var skol- och bamhemsverksamhet samt predikoverksamhet i afrikanska 
byar. Om predikoverksamheten sades "hednapredikan ute i kraalema genom 
missionaren och hans infodda evangelister".263 Danell hade redan tidigare 
benamnt mannen i missionen som missionarer och kvinnoma som lararin
nor. Kvinnoma inom missionen omnamndes inte som delaktiga i bymissio
nen liksom inte helier de afrikanska flickor och unga kvinnor som oftast 
deltog i denna verksamhet. 264 

Mot bakgrund av det som tecknats ar det uppenbart att Hjalmar Danell 
vid 1897 ars missionsmote osyn1iggjorde bade de svenska kvinnoma som 
var missionarer och de afrikanska flickor och unga kvinnor som rege1bundet 
gick i byar for att fürkunna evangelium. Svenska Kyrkans Missions satsning 
pa afrikanska man som evange1ister avspeglas ocksa i Danells inlagg. Mis
sionens mal att sprida evangelium och hilda forsamlingar medforde tidiga 
satsningar pa afrikanska evangelister. Josef Zulu var den ende afrikan som 
prastvigdes under perioden. Detta skedde i Uppsala domkyrka 1901. Mis
sionen anstallde daremot manga man och utbildade dem till evangelister. 
Lars Berge har portratterat flera av dessa.265 Lars Berge har ocksa uppmark
sammat kvinnors betydelse som evangelister vid Ceza missionsstation. 
Dessa, varav den mest namnkunniga var Melika Dhlamini, verkade dock 
efter 1902.266 

Nomampo Lutuli har redan presenterats och en del av hennes insats for 
mission en var a tt tala om Jesus i sin hemby och for sin familj och slakt. De 
flesta andra zulukvinnor som besokte byar for att fürmedla evangelium ar 
daremot namnlôsa och svaratkomliga i missionens material. Ett av undanta
gen var Nomawili, som Beda Wennerqvist beskrev som missionar i sin egen 
hemby och i sin familj. Nar Beda Wennerqvist besokte traktema runt 
Nomawilis hemby, som alltsa lag pa ridavstand fran Appelsbosch, noterade 
hon Nomawilis stora insatser som missionar.267 Mycket talar for att atskil
liga zuluflickor och zulukvinnor var missionarer i sina egna hemtrakter. 
Dessa benamndes dock inte evangelister av Svenska Kyrkans Mission, 
atminstone inte mellan aren 1876 och 1902. 

263 "Ôfversikt afSvenska Kyrkans missions utveckling sedan 1893" av Hjalmar Darrell i SKMI' 
23-24/1897, s. 359. 
264 Ibid. 

265 Berge 2000, s. 253 ff. 
266 Berge2000, s. 266. Kvinnliga evangelistema vid Ceza var aktiva under 1910-talet. Melika 
Dhlaminis verksamhet ledde bi. a. till en f6rsamlingsbildning âr 1905 pâ den plats dar hon lev de. 
267 Brev Beda Wennerqvist odaterat i SKMI'23/1898, s. 374 ff. 
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Hjalmar Danell och andra ledande personer i Svenska Kyrkans Mission 
kande till kvinnors offentliga tal och forkunnelse i Sydafrikamissionen. Det 
framkom i brev till dem och i brev i Svenska Kyrkans Missions Tidning. Sa 
lange breven inte var alltfor utmanande kunde de dock fôrbigas med tystnad. 
Vid det nordisk-lutherska missionsmotet 1897 namnde Hjalmar Danell inte 
att svenska och afrikanska kvinnor var delaktiga i arbetet med att sprida 
Guds ord i afrikanska byar. Aven i detta fall var sakerligen hans tystnad ett 
medvetet val. Genom att anvanda ordet predika kunde Hjalmar Danell ga 
forbi kvinnornas verksamhet som fôrkunnande missionarer. Att predika var 
en uppgift for man. Men predikan i snav mening, inom ramen for gudstjanst, 
fran predikstol, var knappast vad Hjalmar Danell asyftade nar han angav en 
av missionens verksamheter som "hednapredikan" i byar utford av en man 
som var missionar och hans evangelister. Det var snarare just den typ av tal 
och forkunnelse som ocksa svenska och afrikanska kvinnor sysslade med. 268 

Inom Norska Missionssallskapet pa Madagaskar aterfanns en i detta 
sammanhang intressant konflikt kring missionaren Emma Dahl och frâgan 
om kvinnors offentliga forkunnelse. Emma Dahl foresprakade bl.a. i missio
narsrapporter rattigheten for kvinnor att fôrkunna. Missionen tillat en tid 
Emma Dahl att agera och arbeta sjalvstandigt. Hon forestod en egen mis
sionsstation pa visst avstand fran en huvudmissionsstation, dar en manlig 
missionar befann sig, och hon fick leda en del sondaglig verksamhet som 
inneholl forkunnelse.269 Den norska missionarskonferensen pa Madagaskar 
vackte under 1890-talet fragan om riktlinjer for vad ogifta kvinnliga missio
narer fick gora inom ramen for sin verksamhet som bibelkvinnor. Missio
narskonferensens forslag om verksamheter for bibelkvinnor framstod som 
alltfor radikala i missionsledningens ogon i Norge. Norska Missionssallska
pets ledning gick pa en betydligt mer restriktiv linje och motsatte sig konfe
rensens fôrslag om att bibelkvinnor bl.a. skulle fà leda dopundervisning fôr 
bade kvinnor och man.270 

For Emma Dahls del tog missionarskarriaren inom Norska Missionssall
skapet slut. Hon bade tagit upp kampen mot ledningen i Norge men miss
lyckats. Efter en tid av offentlig verksamhet i Norge atervande hon till 
Madagaskar som missionar inom "The United Church and the North 

268 Aven vid senare tillfàlle aktualiserades problematiken om grlinsema fôr kvinnliga 
missioniirers verksamhet. Beda Wennerqvist uttryckte i brev till Waldemar Rudin en liingtan 
efter att fà verka som evangelist. Samtidigt var hon medveten om att hennes ônskan inte 
skulle gâ att realisera. Ar 1907 skrev hon: "Helst skulle jag vilja nu sedan fà bli anviind som 
evangelist i Matabeleland, men det fàr jag val ej." Tvâ âr senare âterkom samma tema, hon 
skrev dâ: "Jag kunde genast bôrja skola och som evangelist vandra ute bland folket." Denna 
ônskan blev aldrig realiserad fôr Beda Wennerqvist. UUB, Waldemar Rudins samling, T 1 
ge:13, Beda Wennerqvist till Waldemar Rudin 18.6.1907, 22.7.1909. 
269 Nyhagen Predelli [1998a], s. 274 ff., s. 283 ff. 
270 Nyhagen Predelli [1998a], s. 284 ff. 
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American-Lutheran Church".271 Line Nyhagen Predelii papekar i sin studie 
att atskilliga norska kvinnor som var missionarer liksom aven kristna mada
gaskiska kvinnor sysslade med offentlig verksamhet innehâliande bl.a. for
kunnelse och katekesundervisning. K vinnoma genomfôrde dessa uppgifter i 
tysthet och undvek pa sa satt konflikter med missionsledning bade i Norge 
och pa Madagaskar. Emma Dahl valde en arman linje och blev darmed 
obekvam inom Norska Missionssaliskapet. Line Nyhagen Predelii havdar 
slutligen att kvinnliga missionarer kunde "continue their preaching because 
of the difficulties involved in controliing ali individual missionaries' 
activities, and because of the women' s own discretion". 272 

Mycket talar for att man i Svenska Kyrkans Mission inte helier bade 
uppskattat nagon strid om kvinnors offentliga fôrkunnelse. Men precis som 
Line Nyhagen Predelii papekade om kvinnor inom Norska Missionssaliska
pet bar det framgatt att kvinnor inom Svenska Kyrkans Mission talade och 
forkunnade offentligt vid sina besok i byar. Missionarskaren var begransad, 
den sag utifrân sina utgangspunkter mycket arbete som behüvde garas fOr att 
forkunna evangelium och de kvinnliga missionarema upplevde sig kaliade 
av Gud att missionera. Med dessa skal, tillsammans med det geografiska 
avstandet till Sverige, kunde kvinnliga missionarer med relativt stor frihet 
tala och forkunna. Â. ven av kvinnoma inom den svenska missi onen genom
fordes dessutom arbete som kunde uppfattas som gransoverskridande, och 
darmed kanske utmanande, oftast i det tysta. Kvinnoma aspirerade inte hel-
1er pa att inta predikstolama i missionens kyrkor. Den gransen var overhu
vudtaget aldrig aktueli att overskrida. 

Jag bar inte sett nagot som tyder pa att afrikaner varit negativt instalida 
mot att kvinnor besokte dem for att tala om Jesus. Man kunde vara avvi
sande mot elier ointresserad av budskapet, men detta tycks inte ha haft nagot 
samband med om en kvinna var formedlare. Som vita kvinnor i ett kolonialt 
samhalie bade missionarema en position med viss auktoritet. De kunde 
dessutom rakna med att den brittiska kolonialmakten sag till den vita 
befolkningens intressen och sakerhet i sa stor utstrackning som mojligt. 
Detta kunde vara ett skal till att de kvinnliga missionarema inte motte nagon 
fientlighet vid sina bybesok. 

1 sitt arbete i Indien satsade Svenska Kyrkans Mission tidigt pa indiska 
kvinnor som s.k. bibelkvinnor. Dessa fick utbildning for sina uppgifter, vilka 
bl.a. bestod av hembesok och besok bos sjuka. En bibelkvinna bade alitid 
sin bibel med for att kunna lasa ur den och lagga ut texten.273 1 Sydafrika 

271 Nyhagen Predelli [1998a], s. 292 f. 
272 NyhagenPredelli [1998a], s. 295. Missionshistoriska perspektiv pâ frâgan om kvinnor som 
praster i Norge, se Tor B. J0rgensen 1991, s. 1 ff. Den tyska lutherska Leipzig-missionen var 
âtminstone under 1880-ta1et och tidigt 1890-tal avvaktande mot kvinnor i missionstjanst och sar
skilt mot att kvinnor skulle ha undervisande uppgifter i forsamlingen, se Furberg 1962b, s. 221. 
273 Se t.ex. Lagerquist 1941, s. 26 f. 
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moter man daremot inte bibelkvinnor inom ramen for Svenska Kyrkans 
Mission. 

1 ett senare skede bildades abasizikazi-rorelsen inom den lutherska kyr
kan i Sydafrika. Detta var en afrikansk kvinnororelse i vilken kvinnorna ver
kade som forsamlingssystrar. K vinnorna besokte sjuka, firade egna guds
tjanster, foretradesvis pa torsdagar, med fokus pa bon och de var pa andra 
satt aktiva i forsamlingslivet. Tidpunkten for abasizikazi-rorelsens uppkomst 
ar svar att fastsla. Helge Fosseus placerar rorelsens upprinnelse till det 
utgaende 1800-talet.274 Abasizikazi var del i en stürre kvinnororelse inom 
protestantiska kyrkor i Sydafrika vid denna tid. Pa xhosa-spraket benamndes 
de manyano och denna bonegemenskap bland kvinnor var betydelsefull aven 
inom exempelvis den metodistiska kyrkan.275 Nagon medveten satsning pa 
afrikanska kvinnor som bibelkvinnor elier evangelister forekom inte inom 
Svenska Kyrkans Missions Sydafrikamission runt sekelskiftet 1900. 

Figur 19. Emtulwas missionsstation. Notera klockan till vanster vid tradet. Akvarell malad av 
Hedvig Passe, ursprungligen i farg. (SKM·s arkiv.) 

274 Fosseus 1974, s. 144 ff. Orn abasizikazi-rorelsen, se aven t.ex. Svenska Kyrkans Mission. 
Sjuttiofem ar, 1949, s. 239 ff. Se aven Hellgren 1930, s. 52 ff. 
275 Orndessaafrikanska kristna kvinnororelser, se Gaitske111995, s. 211-228. Gaitskell1997, 
s. 253-267. 

234 "À.nnu en syster till Afrika" 



Till ett fjarran hemland 
Kallelsen att resa till ett annat land och bli missionar slutade i ett par fall i 
tidig dôd. Ester Goës avled pâ sjukhus i Durban den 21 augusti 1896 efter en 
tids sjukdom i lungsot. Hon hade haft halsoproblem under tva ârs tid och 
hon reste darfor till Durban for att soka lakarhjalp i bôrjan av augusti 1896. 
Fyra kollegor, bland dem Beda Wennerqvist och Hedvig Passe, fanns med 
nar Ester Goës dog. Begravningen skedde pâ den engelska kyrkogârden i 
Durban dagen efter dodsfallet. 1 Svenska Kyrkans Missions Tidning hekla
gades sorgen for foraldrar och syskon och man framholl att Ester Goës dod 
var en smartsam forlust for missi onen. 276 1 Beda Wennerqvists dagbok kom
menterades Ester Goës dod pâ foljande satt: "Herren har kallat hem och 
hamtat alskade Ester Goës till sitt himmelska rike."277 

Den 1 september 1901 dog Alida Svensson pâ Ekutuleni missionsstation 
i Zululand. 1 meddelandet om dodsfallet i Svenska Kyrkans Missions Tid
ning stad att Alida Svensson nâtt en hogre kallelse an den hon mottog nar 
hon anstalldes av missionsstyrelsen.278 Alida Svensson hade drabbats av 
bl.a. njurinflammation och hon hade en tid lidit av svindelanfall. Hon dog 
hastigt i sitt hem pâ Ekutuleni och begravningsgudstjansten hôlls i missions
stationens kyrka den 4 september. Begravningen hôlls pâ zulu och kistan 
bars av Ekutulenis evangelister och bamhemsgossar.279 

For kristna missionarer var himlen det slutliga hemlandet. Denna overty
gelse kunde bara genom jordiska lidanden. Att do som missionar var att ge 
sitt yttersta for Guds sak elier, som det uttrycktes vid Alida Svenssons dod, 
att nâ en hogre kallelse. Missionarslivet i Sydafrika var andock forhâllande
vis lindrigt med avseende pâ yttre umbaranden som exempelvis sjukdom och 
dôd. Sydafrika hade bl.a. ett for vasterlandska missionarer gynnsamt klimat. 
Under tiden 1876-1902 dog helier ingen missionarsfru i bamsang. For mis
sioner med verksamhet i andra regioner av Afrika, som t.ex. Svenska Mis
sionsforbundet i Kongo, var sjukdom och dod ett betydligt vanligare inslag i 
missionarskâren. 280 

276 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokoll 1894-1902, protokol119.9.1896, § 2. "Ester 
Goës dôd" i SKMI' 9/1896, s. 254. Brev Hedvig Posse 27.8.1896 i SKMI' 10/1896, s. 267 fi. 
Se aven Silén 1918, s. 13. 
277 ULA, LMA. Vol. 7 1930-1946. Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbôcker. 11.10.1896. Se 
aven Norenius 1924, s. 142 f. 
278 "Alida Svensson" i SKMI' 17/1901, s. 281. Se aven Si1én 1918, s. 25. 
279 BrevReinholdKempe 10.9.1901 iSKMI'20/1901, s. 325 fi. Se aven Norenius 1925, s. 93 f. 
280 Anderson 1928, s. 98. 
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Kvinnornas hâllning till kriget mellan boer och 
britter 1899-1902 
Missionsarbetet i Natal och Zululand pâverkades pâ ett pâtagligt s~itt av det 
sydafrikanska kriget mellan boer och britter aren 1899-1902. 1 skolor och 
barnhem minskade antalet elever drastiskt. Pa bâde Ekutuleni och Oscars
berg upphôrde denna del av missionsverksamheten helt under delar av 
krigsaren. A v oro for hiindelseutvecklingen hiimtade familjer hem sina barn 
elier barnen gick sjlilvmant till sina byar.281 

1 Dundee avbrôts missionsverksamheten till fôljd av kriget. Hedvig Posse 
och hennes kollegor füljde noga forspelet till krigsutbrottet och vidtog atglir
der for att kunna upplata Betania som krigssjukhus under Rôda Korsets flag
ga. Yttre direktiv om att kvinnor och barn skulle lamna staden omintetgjorde 
emellertid planer pa att bl.a. Hedvig Posse skulle arbeta som sjukvardare av 
krigssarade. 1 oktober 1899, nlir trupperna ryckte allt nlirmare fraktades 
kvinnor och barn, bland dem Gustava Persson och Hedvig Posse, bort fran 
Dundee i ôppen kolvagn. Betania anvlindes lindock som krigssjukhus.282 
Gustava Persson och Alida Svensson begav sig till Pietermaritzburg for att 
anmlila sig som sjukskôterskor fOr krigssarade. De fick besked om att det 
inte fanns nagon brist pa skôterskor och att de darfôr inte behôvdes fOr detta 
arbete. 283 Fiera av de svenska missionlirerna, bland dem Gustava Persson 
och Hedvig Posse, vistades pa Appelsbosch missionsstation under kriget.284 

Hedvig Posse intog en pro-brittisk hâllning under kriget. 285 Hennes upp
fattning var att engelsmlinnen behandlade afrikanerna battre lin vad boerna 

281 RAH, Stenback-Kivekas suvun arkisto. A 7. Beda Wennerqvist till Ottilia Stenback 
29.11.1899. Brev Ingrid Jonsson 7.2.1900 i LM!' 3/1900, s. 51 f. Brev Ingrid Jonsson 
30.3.1900 i SKMI' 10/1900, s. 149. KAU, SKMA, Hjalmar Danells samling, Vol. 1, Brev 
1894-1933, Brev Gurly Swanbom till fru Danell 8.4.1902. Furberg 1962a, s. 157-164 
behandlar SKM:s missionarer och opinionen i Sverige under det sydafrikanska kriget 1899-
1902. Han relaterar har missionarernas forhâllandevis pro-brittiska hâllning till den allmiinna 
svenska opinionen, som var mycket positiv till boerna. Han visar hur missionarerna med 
storsta sannolikhet bidrog till att andra installning hos vissa grupperingar i Sverige. Se aven 
Berge 2000, s. 209 ff. Bâde Furberg och Berge pâpekar att det inom SKM:s missionarskâr 
fanns bâde de som var pro-brittiska och de som var pro-boerska. Jag har inte funnit nâgot i 
kallmaterialet efter de kvinnliga missioniirerna som uttrycker att de tog tydlig stallning for 
boerna under kriget. Detta hindrar dock inte att sâ kunde ha varit fallet. 
282 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 1.9.1899, 
16.9.1899, 2-6.10.1899, 15.10.1899, 19.10.1899. 6.11.1899, 7.12.1899. "Meddelanden frân 
missionen. Kriget" i SKMI'20/1899, s. 366. 
283 Brev Gustava Persson 28.12.1899 i SKMI' 3/1900, s. 40. 
284 KAU, SKMA, E I c:1, Miss. dir. korr. Sydafrika 1897-1900. Ida Jonatansson till Gudmar 
Hogner 27.12.1899. 
285 Om det sydafrikanska kriget, se t.ex. Duminy & Guest 1989b, s. 345-372. KAU, SKMA, 
Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse t.ex. 16.9.1899, 23.9.1899, 2-
6.10.1899. KAU, SKMA, Hjalmar Danells sarnling, Brev 1894-1922, Hedvig Posse till 
Hjalmar Danelll0.3.1900. 
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gjorde, att engelsmanne:r;t bade kapacitet att styra Sydafrika och hon menade 
att "Guds rike bar visat sig ga fram battre under engelskt styre".286 De beva
rade breven efter Hedvig Posse vittnar om att hon foljde krigets forlopp 
mycket noggrant och att hon var relativt val insatt i dess olika skeenden. 
Hon kom tillbaka till Dundee i juni 1900 da hon ater arbetade en tid. Hon 
lamnade sedan Sydafrika till fdljd av sviktande balsa i borjan av 1901 fdr en 
period av tjanstledighet i Sverige.287 Efter krigsavbrottet kunde verksarnhe
ten bôrja som vanligt igen vid Betania i juli 1901. 

Om det ar entydigt var Hedvig Posse bade sina sympatier under kriget sa 
ar det desto svarare att Ïa klarhet i hur manga av de ovriga kvinnliga missio
narema i Svenska Kyrkans Mission uppfattade kriget. Sa var exempelvis 
fallet med Ida J onatansson, vars en da kommentarer om kriget var neutrala 
men med en tydlig onskan- att kriget skulle ta slut.288 En anledning till att 
det ar svart att Ïa kunskap om de kvinnliga missionaremas hallning till de 
stridande partema var att missionssekreterare Hogner i Sverige uppmanat 
dem att vara strikt neutrala. Missionarer maste alltid komma ihâg att alska 
bade vanner och fiender, papekade han.289 

Hos Gurly Swanbom lutade det at en pro-brittisk hallning. Hon arbetade 
vid denna tid tillsammans med Ester Lekander i Oscarsbergs skola och 
bamhem. Gurly Swanbom beskrev hur hon och Ester Lekander var oroliga 
pa kvallama och nattema eftersom de befarade att boema skulle plundra 
gardar. En trost var att boema skonade rnissionsstationer, enligt Gurly 
Swanbom. Under kriget var Oscarsberg isolerat i sju manaders tid och Gurly 
Swanbom upplevde det som en period av stort lidande. Hon menade att det 
var tryggt att engelsmannen ledde kriget, detta var i maj 1900, men hon 
papekade samtidigt att alla boer inte var skurkar.290 

Gurly Swanbom var dock negativ till kolonister, bâde britter och boer, 
som inte behandlade afrikaner val. Hon var forskrackt over att en del boer, 
enligt vad hon bOrt, larde afrikaner att fralsningen inte angick dem utan bara 
de vita. Hennes dom over engelska kolonister var densamma; alltfdr manga 
av dem unnade inte afrikaner att Ïa del av det kristna evangeliet. Hon skrev: 
"De hvita kunna ju lattare behandla dem sasom slafvar, mer ogeneradt 
bedrifva allehanda styggt infor deras agon, om de infddda ej blifva upplysta 
af Guds ord." Hon konstaterade att de manliga missionarema var sarskilt 

286 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 22.3.1900. 
287 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Posse 14-15.6.1900, 
4.1.1901. 
288 Privat arkiv hos Gun-Britt Gunnarsson, Bodafors, Brev Ida Jonatansson till system 
Amanda 20.2.1900, 7.8.1900. 
289 Furberg 1962a, s. 159 f. 
290 KAU, SKMA, Hjalmar Danells samling, Vol. 1, Brev 1894-1933, Brev Gurly Swanbom 
till fru Danell 8.4.1902. KAU, SKMA, Gurly Norenius samling, Brev 1899-1902, Brev Gurly 
Swanbom, familjebrev 16.5.1900. 
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utsatta for kolonistemas kritik av missionen. Gurly Swanbom menade att 
kolonister i allmanhet foraktade missionens arbete. Hon understrok dock att 
det bade bland boer och britter fanns manniskor med annan uppfattning.291 
For Gurly Swanbom stod saledes afrikanemas val i forsta rummet. 

Ett par av de kvinnliga missionarema hyste stôrre oro for att zulufolket 
skulle resa sig till protest an de fruktade kriget mellan boer och britter. 
Ingrid Jonsson skrev: "Hur det an blir, frukta vi intet af dem (boema), och vi 
aro oftast vid godt mod. Ha vi nagon gang varit oroliga, har det varit, erne
dan vi fruktat, att zuluema skulle resa sig."292 Mycket talar for att hon hyste 
en viss fruktan for vad som da skulle kunna banda med missionen och mis
sionarema. Samtidigt beskrev hon hur zulufolket led stor nôd. Grashoppor 
harjade och forstorde skordar, det fanns ingen mat och manniskor samlade 
grona vaxter av olika slag som de kokade och at. Sett utifran detta perspek
tiv kan Ingrid Jonssons formulering om att zuluema skulle resa sig kanske 
tolkas som att hon i sa fall sag det som en rattmatig folkresning i en narmast 
omansklig situation. Â ven Beda Wennerqvist uttryckte en liknande oro for 
att afrikanema skulle resa sig till protest,293 

Mycket talar for att Emma Nilssons beskrivning av kansloma vid krigs
slutet overensstamde med flera av de kvinnliga missionaremas: "Da budet 
kom om engelsmannens seger, kunde vi trots allt medlidande med boema, ej 
annat an gladjas."294 Gladje over engelsk seger men sympati med boemas 
situation var saledes en bra sammanfattning. Det har ocksa framgatt att kvin
noma bekymrade sig over afrikanemas situation under kriget. Daremot ifraga
satte inte de kvinnliga missionarema i Svenska Kyrkans Mission kolonia
lismen som sadan, det rattmatiga i att en europeisk makt, i detta fall engels
mannen, skulle fortsatta att styra over Natal och Zululand. Flera av kvinnoma 
sag krigsârens nod som medel for nagot gott. Efter kriget hoppades de att 
manniskor skulle visa storre oppenhet for det kristna evangeliet. 295 

Ny tid fôr missionen 
Det sydafrikanska kriget mellan boer och britter avslutades 1902. Missions
arbetet stod infor flera utmaningar. I sydafrikansk historia inneholl tiden 
efter kriget bl.a. ekonomisk depression, okad urbanisering och en mer nega
tiv hallning till och kontroll av missioners skolor.296 

291 Brev Gur1y Swanbom 4.11.1901 i SKMI' 4/1902, s. 64. 
292 Brev Ingrid Jônsson 7.2.1900 i LM!' 3/1900, s. 51 f. 
293 RAH, Stenback-Kivekas suvun arkisto. A 7. Beda Wennerqvist till Ottilia Stenback 
29.11.1899. 
294 KAU, SKMA, E I c:l, Miss. dir. korr. Sydafrika 1897-1900, Emma Ni1sson till Gudmar 
Hogner 7.11.1899. 
295 Se t.ex. brev Ingrid Jônsson 7.2.1900 i LM!' 311900, s. 53. 
296 Lambert 1995, s. 167 f. Berge 2000, s. 137. 
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Efter kriget pabOrjade Svenska Kyrkans Mission ny verksamhet i 
Johannesburg. Detta var ett fôrsok att anpassa missionen till en ny tid. 
Gruvstaden vaxte och fler och fler afrikaner, framfôrallt man, sokte sig dit 
for arbete. Gurly och J. E. Norenius blev Svenska Kyrkans Missions fôrsta 
missionarer dar. 

Det var framforallt Hedvig Posses ekonomiska bidrag som gjorde det 
mojligt att starta missionsarbete i Johannesburg. Hon hade 1897 meddelat 
att hon amnade donera pengar till missionen om den upptog nytt arbete i 
Johannesburg och i Matabeleland (nuvarande Zimbabwe). For dessa anda
mal gav hon missionen sammanlagt 30 000 kronor (10 000 kronor fôr 
Johannesburg och 20 000 kronor for Matabeleland). Hon ville vara anonym 
som givare bade i Sverige och bland sina kollegor i Sydafrika. Om missio
nen daremot beslutade sig fôr att inte gara dessa nysatsningar skulle medlen 
inte stallas till forfogande, skrev Hedvig Posse.297 Matabelemissionen blev, 
precis som Johannesburg, aktuell efter kriget. 1 Matabelemissionen fôrekom 
inga kvinnliga missionarer under dess fôrsta skede. 

Under de fôrsta aren av 1900-talet var flera av de fôrsta kvinnliga mis
sionarema tjanstlediga och vistades i Sverige. Ida Jonatansson gick utbild
ning vid Naas. Hedvig Posse behovde rekreation till fôljd av en alltmer 
bruten hiilsa. Hon overvagde t.o.m. att lamna missionen. Beda Wennerqvists 
tjanstledighet berodde pa overanstrangning och halsoproblem. Under det 
begynnande 1900-talet blev en ny generation kvinnor alltmer tongivande 
inom missionarskaren. 

Sammanfattning 
Detta kapitel har behandlat kvinnor i Svenska Kyrkans Missions Sydafrika
mission mellan aren 1894 och 1902. Under denna period reste elva kvinnor 
till Sydafrika som missionarer. A v dessa var fern lararinnor, tva sjukskoters
kor, tva diakonissor och tva av kvinnoma gifte sig omedelbart efter ankomst 
med manliga missionarer. Jag har valt att betrakta bade ogifta och gifta 
kvinnor i Svenska Kyrkans Mission som missionarer. Bland lararinnoma i 
Sydafrikamissionen utspann sig en konflikt mellan smaskollararinnor och 
folkskollararinnor. Med sjukskoterskors och diakonissors intrade i missio
narskaren blev det an mer tydligt att gruppen kvinnliga missionarer inte var 
nagon homogen grupp. En hel del arbetsvillkor hade de emellertid gemensamt: 
De var betydligt samre betalda an sina manliga kollegor; de fick ofta avslag pa 
fôrslag som pa olika satt kunde starka deras yrkesgrupp; de hade varken 
narvaro- elier rostratt vid missionarskonferensen i Sydafrika; de var under-

297 KAU, SKMA, A 1:3, Miss. styr. protokoll1894-1902, protokoll20.12.1897, § 10. KAU, 
SKMA, A II:6, Miss. styr. protokollsbilagor 1894-1897, bi1aga F till protokoll20.12.1897. 
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ordnade en manlig forestandare vid varje missionsstation; och de betrakta
des inte som missionlirer om de var gifta med en manlig missionlir, atmins
tone inte om man ser till missionens egen statistik och historieskrivning. 

Hedvig Posse grundade under slutet av 1890-talet det forsta missions
sjukhuset i Svenska Kyrkans Missions historia, Betania i Dundee. Hon hade 
redan innan sjukhusinitiativet ansokt om att fa starta ett nytt arbete med 
riiddningshem for kvinnor i Durban. Detta forslag stoppades av bâde missio
nlirskonferensens och missionsstyrelsens man. Betania grundade daremot 
Hedvig Posse inte minst tack vare sin goda ekonomi. Hon paverkade i stor 
utstrackning ocksa rekryteringen av sjukskoterskor som en ny yrkesgrupp 
bland missionarerna. I Dundee mottog Betania framfôrallt afrikanska 
patienter, varav fiera râkat ut for olyckor i stadens kolgruvor. Fragan om 
enbart svarta eller aven vita patienter pa missionssjukhuset ledde till konflikt 
mellan Hedvig Posse och de manliga missionlirerna i Dundee. Fragan om 
vern som skulle bestamma pa Betania var laddad. Hedvig Posse hade 
infiytande som grundare av sjukhuset och som ekonomisk garant. Hon ville 
att sjukhuset framforallt skulle ta emot afrikanska patienter. Den manlige 
stationsforestandaren hade i egenskap av att vara just man en formellt 
overordnad stallning i Svenska Kyrkans Mission och han ville att ocksa vita 
vasterlanningar skulle vardas pa Betania. Denna konfiikt synes inte ha blivit 
avgjord utan ledde framover till att Hedvig Posses halsa fôrsamrades 
alltmer. Â ven om hon i kapitlet framstar som det stora undantaget vad galler 
vilka mojligheter kvinnliga missionarer hade i Svenska Kyrkans Mission 
fick aven hon erfara begransningar genom att hon var kvinna och missionar i 
en manligt dominerad hierarki. 

I konfiikten pa Betania gjordes den manligt dominerade strukturen pa tre 
beslutsnivaer i Svenska Kyrkans Mission sarskilt tydlig: Den uteslutande 
manliga missionsstyrelsen i Sverige, missionarskonferensen i Sydafrika dar 
enbart manliga missionlirer hade rostratt och missionsstationerna i Sydafrika 
vid vilka en manlig missionar alltid var stationsfôrestandare. 

De kvinnliga missionarerna i Svenska Kyrkans Mission arbetade i stor 
utstrackning i skolor och barnhem. I detta arbete fanns fiera intressen fore
tradda och kapitel fyra behandlade dessa olika intressen elier perspektiv 
utifran det kallmaterial som de kvinnliga missionarerna lamnat efter sig, 
namligen material som tar upp den enskilda missionaren, missionsorganisa
tionen, de afrikanska flickorna och kvinnorna, zulusamhallet och den 
engelska kolonialôverheten. 

Atskilliga zuluer arbetade pa missionsstationerna. Manga av dem var 
flickor och unga kvinnor som var anstallda i barnhemmen och i skolorna. I 
kapitlet gavs exempel pa detta genom Nomampo Lutulis liv och arbete pa 
Appelsbosch. Kontakterna mellan Nomampo Lutuli och Beda Wennerqvist 
innehôll fiera sidor. Har fanns bl.a. bade narhet och distans, en mor-dotter
relation, over- och underordning baserad pa hudfarg och paternalism. 
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Den hittills gangse bilden av de kvinnliga m1sswnarernas arbete har 
modifierats. I kallmaterialet efter kvinnorna âterkommer deras uppsokande 
missionsverksamhet i zuluhem och zulubyar. De forkunnade Guds ord, laste 
ur bibeln, ledde andakt, sjong, undervisade, talade infor mindre grupper av 
manniskor och infor stürre forsamlingar. 

Under kriget mellan boer och britter aren 1899-1902 pâverkades kvin
nornas arbete pâ olika satt. De kvinnliga missionarernas hâllning till kriget 
behandlades. A ven om kallmaterialet for detta ar begransat fanns en tendens 
till pro-brittisk installning. Efter kriget vandes blickarna mot Matabeleland 
och Johannesburg. Hedvig Posses ekonomiska donation er lâg till grund for 
att missionen kunde gara dessa nysatsningar. 

Figur 20. Ida Jonatansson pa hast (till hoger). Den andra kvinnan har inte identifierats. 
Dettafotografi ar det endajagfunnit med kvinnliga missionarer pa ridtur. (Privatfotografi, 
Gunvor Dahlberg och Gun-Britt Gunnarsson.) 
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KAPITEL 5 
0 

Atta kvinnor anstallda hos 
Helgelsefôrbundet 

lnledning 
1 kapitel tva behandlades Emelie Haggbergs insatser som Helgelsefôrbun
dets fôrsta missionar i Sydafrika, om hon an inledningsvis var knuten till en 
norsk mission. Hennes missionsmetod praglades framforallt av kringvand
rande evangelisation med det forkunnade ordet i centrum. Hennes forsta ar i 
Natal skedde inom ramen for en trosmission med dartill hôrande knappa 
levnadsfôrhâllanden. Efter henne kom Amy Broberg och Jenny Haggberg. 

Mellan aren 1894 och 1902 intradde fôrandringar inom rôrelsens styrelse 
i Sverige rôrande kvinnors representation. Den kanda predikanten och mis
sionsinspiratôren Nelly Hall ingick i Helgelseforbundets styrelse fram till 
och med 1897. Hon satt kvar i den s.k. hednamissionskommittén i ytterligare 
tva ar och hon var ocksa Helgelseforbundets missionssekreterare. Ar 1901 
larnnade hon Sverige for USA av teologiska skal, eftersom hennes hâllning i 
fragan om syndfrihet bade vackt diskussion inom Helgelsefôrbundet. 1 Efter 
Nelly Hall lyste kvinnor med sin franvaro inom de ledande organen i fôr
bundet. Ett undantag var môjligen Axelina Hedin. Som hustru till en av for
grundsgestaltema inom rôrelsen bade hon troligen viss betydelse i kulis
sema. 1 Helgelseforbundets styrelse valdes hon inte in fôrran 1918.2 Under 
perioden var kvinnor i stor utstrackning evangelister i Sverige. Aren 1887-
1894 bade 118 man och 119 kvinnor verkat som evangelister och mellan 
aren 1895-1901 var siffroma 84 man och 72 kvinnor.3 Har kan man inte tala 
om obalans mellan kvinnor och man. Som missionarer till andra lander 
kunde kvinnor aven fortsattningsvis vara pionjarer. Sa reste exempelvis ar 
1895 Anna Dahlander till Spanien och tre ar darefter Lydia Magnusson och 
Hanna Abrahamsson till lndien.4 Kvinnor bade visserligen begransat infly
tande inom Helgelsefôrbundets ledande organ men de utgjorde en stor grupp 
inom evangelist- och missionarskaren. De var manga och viktiga bland fot
folket i vackelsen. 

Under perioden 1894-1902 antogs fern nya kvinnor som missionarer fôr 
arbete i Natal och Zululand. Dessa var Hilma Olsson (gift Andersson), Elin 

1 Se vidare Gunilla Gunner, konunande doktorsavhandling. 
2 Kârbrant 1987, s. 28, s. 61, s. 63, s. 66, s. 185. 
3 Helgelseforbundet 1887-1937. 1937, s. 234. 
4 Kârbrant 1987, s. 97, s. 99. 

242 "À.nnu en syster till Afrika" 



Nyberg (gift Karlsson), Ingeborg Nielson (gift Johansson), Anna Madsen 
och Elin Witt (dotter till Elin och Otto Witt). Tre kvinnor var redan verk
samma i Natal och Zululand, namligen Amy Broberg, Jenny Haggberg och 
Emelie Emanuelson. Under samma period antogs tva nya man och sam
manlagt var fern man verksamma inom Helgelseforbundets Sydafrikarnis
sion. Nyantagna man var Eric Andersson och K. V. Karlsson medan Oscar 
Emanuelson, K. J. Johansson och Hans Nilsson redan arbetade som 
missionarer. Helgelseforbundet var aven under denna tidsperiod en liten, 
begransad mission i Natal och Zululand, bade i jamfôrelse med Svenska 
Kyrkans Mission och i fôrhâllande till ovriga missioner i regionen. Men som 
en mindre, vackelseinspirerad mission har den sin egenart och erbjuder 
intressant jamforelsematerial till de tva andra missioner jag inkluderat i min 
studie. Den berikar darfor studiet av kvinnor i mission. 

Ar 1894 etablerades Bethels rnissionsstation med Amy Broberg och 
Jenny Haggberg som ansvariga. Ar 1902 markerar det sydafrikanska krigets 
slut och de forandringar som foljde i Sydafrika. En ny fas intradde ocksa for 
missionens organisation vid denna tid, vilken fick foljdverkningar for fragor 
om kvinnor och man i mission. 

Liksom i tidigare kapitel kommer framforallt kvinnomas verksamhet som 
rnissionarer att analyseras, deras forhâllande till omgivande samhalle och 
deras stallning inom Helgelseforbundets Sydafrikarnission. Vad arbetade 
kvinnoma med? Hur bemotte de afrikaner i sitt arbete? Vilken hâllning intog 
de till det sydafrikanska kriget? Liknade deras stallning den som kvinnoma i 
Sverige hade, dvs. hart arbete for evangeliets spridning men tà mojligheter 
till inflytande i organisationens hôgsta ledning? 

Ogifta kvinnor grundlâgger missionsstationen 
Beth el 
Kvinnoma inom Helgelseforbundets tidiga Sydafrikamission, Emelie Hagg
berg, Amy Broberg och Jenny Haggberg, hade en vad jag kallat ambulato
risk missionsmetod. Under perioden 1894-1902 kom missionsarbetet att bli 
alltmer stationart och Helgelseforbundets etablerade missionsstationer pa 
flera platser. Under senare delen av 1893 grundlades Entembeni av missio
narema Hans Nilsson och K. J. Johansson. Nar sedan verksamhet startades 
vid Bethels rnissionsstation var tva ogifta kvinnor ansvariga, namligen Amy 
Broberg och Jenny Haggberg. 

Bethel var belaget nara floden aMatikulu i Zululand, en mil fran Indiska 
Oceanen. Enligt skriften Zulumissionaren grundlades missionsstationen den 
28 juni 1894 pa mark som erhâllits fran den brittiska kolonialregeringen.s 1 

5 Zulumissioniiren 1910, s. 69. 
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Helgelsef6rbundets skrift star att lasa: "1 bôrjan forestods verksamheten af 
frôknama A. Broberg och J. Haggberg, och nagra manader vistades afven 
nuvarande fru Johansson hiir och deltog i arbetet."6 

Fôrst bosatte sig Amy Broberg och Jenny Haggberg en tid i en afrikansk 
by pa narra sidan av aMatikulu, men de flyttade strax darefter till sôdra 
sidan av floden dar Bethels missionsstation etablerades.7 Amy Broberg och 
Jenny Haggberg var alltsa Helgelseforbundets forsta missionarer vid Bethels 
missionsstation i Zululand. Materialet till belysning av kvinnomas insats 
som grundlaggare av denna nya station ar begransat. Jag kan konstatera att 
kvinnor i Helgelseforbundets tidiga Sydafrikamission pa eget initiativ kun
nat pabôrja arbetet vid en missionsstation. Detta framgick ocksa i kapitel tre 
om Amy Bull och Mathilda Gustafsson som Fribaptistsamfundets forsta 
missionarer. Precis som Amy Broberg och Jenny Haggberg startade Amy 
Bull och Mathilda Gustafsson mission pa nya platser. 

Att Amy Broberg och Jenny Haggberg hade en egen missionsstation i 
Zululand uppmiirksammades av Hedvig Passe och Beda Wennerqvist, mis
sionarer inom Svenska Kyrkans Mission. De tva sistnamnda kvinnoma var 
pa resa med Hedvig Passes oxvagn 1895 och de vistades da en tid i Zulu
land. Under resans gang fragade de folk som de motte hur de skulle finna 
vagen till Amy Brobergs och Jenny Haggbergs station. Det visade sig sva
rare an de trott eftersom ingen visste var denna station lag. Efter en del fel
kômingar kom Hedvig Passe och Beda W ennerqvist fram till en liten stuga 
som kallades Bethe!. Amy Broberg befann sig pa annan plats men de mot
togs av Jenny Haggberg. Bethe! var visserligen byggt av man som var mis
sionarer, kommenterade gastema, men Jenny Haggberg och Amy Broberg 
skôtte missionens verksamhet pa platsen. De drev en liten skola och besôkte 
omkringliggande afrikanska gardar och byar. 8 

Trots att de ursprungliga intentionema inom Helgelseforbundet inte var 
att gronda missionsstationer bôrjade man bygga. Man fôrvarvade tomt for en 
missionsstation med saval hem for missionarer som kapell och andra bygg
nader. Att Helgelsefôrbundets grundhâllning andrades var en fôljd av att 
missionarema gifte sig med varandra, fick barn och behôvde hus och hem att 
leva i. Detta ar enligt Helgelseforbundets egen historieskrivning.9 Jag kan 
gentemot detta konstatera att bade Bethels missionsstation och den aret 
dessforinnan etablerade Entembeni grundlades innan missionaremas famil
jebildning var aktuell. 

6 Ibid. 
7 Johansson 1915, s. 113. Entembeni missionsstation var beliigen i Natal, sôder om Thukela
floden, norr om Stanger. Zulumissioniiren 1910, s. 64, s. 91. 
8 Brev Beda Wennerqvist (dagboksbrev frân resa med Hedvig Posse) juni-juli 1895 i SKMI' 
4/1896, s. 107 f. Se iivenKAU, SKMA, HedvigPosse sarnling, B 5, Dagboksbrev 12.6-3. 7.1895. 
9 Kârbrant 1987, s. 67, s. 70. 
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Nar missionsstationer val byggts kunde kvinnor inta en sjalvstiindig stall
ning som grundare av och som ansvariga for sjalva verksamheten. Atminsto
ne under Helgelseforbundets forsta tid som missionssallskap i Natal och 
Zululand var det monstret tydligt. Anna Maria Claesson har ur material om 
Svenska Alliansmissionens mission i Kina redovisat flera fall dar ogifta 
kvinnor ansvarat for egna missionsstationer_lO Aven Dana L. Robert har 
uppmarksammat nordamerikanska kvinnor som var missionarer och som 
ansvarade for arbete vid missionsstationer. Dessa kvinnor aterfanns inom 
s.k. trosmissioner.ll 

Helgelsefôrbundet visade under de tidiga aren pa 1890-talet inget intresse 
for att uppge antalet dopta afrikaner. Missionar K. J. Johansson skriver fran 
Entembeni missionsstation: 

1 bôrjan hôllo vi ingen riikning pâ dem vi dôpte, emedan vi voro ovissa om, huruvida 
det var ratt i nya testamentets tid att 'rakna fo1ket', men de, som blifvit dôpta har, 
be1ôpa sig nu till hundratat12 

Det ar saledes inte enkelt att diskutera fragan om huruvida Helgelsefôrbun
det numerart sett var framgangsrikt eller inte i sitt missionsarbete under den 
inledande perioden i Sydafrika, om man ser till antal dopta afrikaner och 
forsamlingsmedlemmar. Amy Brobergs och Jenny Haggbergs rapporter fran 
Bethel ger inte heller nagra uppgifter i statistiskt hanseende. Under perioden 
1894--1902 skedde dock en forandring inom Helgelseforbundets Sydafrika
mission. Statistiska uppgifter bôrjade da redovisas i allt storre utstrackning. 
Varfor detta skedde ar svart att veta. En anledning kan vara att missionsar
betet blev alltmer stationart och inriktat mot forsamlingsgrundande verksam
het. Med ett sadant mal for arbetet blev statistik ô ver antal et medlemmar vik
tig. Kanske var det ocksa viktigt fOr att fâ mer ekonomiska bi drag fran Sverige. 

De fern kvinnor som intradde som nya missionarer i Helgelseforbundet 
under perioden 1894-1902 arbetade alla i stor utstrackning vid missions
stationer. 

Nya kvinnor i missionstjânst 
Ar 1896 blev Ingeborg Nielson missionar inom Helgelseforbundets Sydafri
kamission i samband med att hon gifte sig med helgelseforbundaren K. J. 
Johansson. Hennes foraldrar var norska emigranter som rest till Sydafrika 
for att med praktiskt arbete hjalpa missionarer- fadem som hantverkare och 
modem som bammorska. 1 ett senare skede blev familjen nybyggare i 
Entembeni i Natal dar de idkade jordbruk och handel. Ingeborg Nielsons far 

10 C1aesson 2001, s. 179 f. 
Il Robert 1997, s. 201 ff. 
12 Zulumissioniiren 1910, s. 64. 
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skankte sedermera den mark och gard som utgjorde grunden for Entembeni 
missionsstation inom Helgelseforbundet.13 

Familjen Nielson hade kontakt med missionarema inom Den Fria Ost
afrikanska Missionen under den period Emelie Haggberg var verksam inom 
denna mission. Ingeborg Nielson deltog da i môten och avlade vittnesbôrd 
vid den norska missionens station Ekutandaneni och hon gjorde missione
rande besôk i afrikanska byar. Nar Helgelseforbundets missionarer, K. J. 
Johansson och Hans Nilsson, pabôrjade missionsarbete vid Entembeni lat 
Ingeborg Nielson dopa sig. Hon ansvarade darefter en tid for Bethels mis
sionsstation i Zululand tillsammans med Amy Broberg och Jenny Haggberg. 
Efter en del trostvivel lamnade Ingeborg Nielson Bethel men aterupptog 
snart sitt missionerande genom arbete vid den norska missionsstationen 
Umhlali, som drevs av norskan Martha Sanne. Under ett ars tid arbetade 
dessa tva kvinnor tillsammans vid Umhlali.14 

Julen 1896 gifte sig Ingeborg Nielson med K. J. Johansson och hon pla
cerades tillsammans med maken pa Ebenezer missionsstation, belagen nara 
Tugelaflodens mynning, norr om Entembeni.15 

Redan innan Ingeborg Nielson gifte sig och anslôt sig till Helgelsefôr
bundet var hon en erfaren missionar. Hon hade missionerat i afrikanska byar 
och varit verksam i skolarbete. Hon kunde zuluspraket och hade kannedom 
om manniskor och kultur i Natal. Vid tva tillfàllen, vid Bethel och Umhlali, 
hade hon varit ansvarig for missionsstationer tillsammans med andra kvin
nor. Ingeborg Nielson intradde visserligen fürst 1896 i Helgelseforbundet 
men fôr hennes faktiska verksamhet som missionar hade konfessionell till
hôrighet ingen stôrre betydelse. 

Ar 1898 antogs Elin Nyberg fran Ekeby i Uppland som Sydafrikamissio
nar. Redan innan hon reste till Natal var hon forlovad med missionaren K. 
V. Karlsson. I Helgelseforbundets forteckning ôver evangelister och missio
narer aterfinns Elin Nyberg som "evangelist" under ett ars tid innan hon blev 
"missionar". 16 Hon avskiljdes fOr sitt kommande arbete pa samma satt som 
ôvriga missionarer. Det gjordes ingen atskillnad mellan Elin Nyberg och 

13 "Vara missionarer. Ingeborg Jo hans son, fodd Nielson" i TS 1897, s. 362 ff. Zulumissioniiren 
1910, s. 66. Ingeborg Nielson var fodd den 21.10.1876. TS har for den period detta kapite1 be
handlar liipande paginering, darfor forekommer inga nummer av tidskriften i kapitlets fotnoter. 
14 "Vâra missionarer. Ingeborg Johansson, fodd Nielson" i TS 1897, s. 362 ff. Zulumissionii
ren 1910, s. 64 ff. Mellemsether 1995, s. 169, noterar att en Inga Nielsen vistades vid Umhlali 
under perioder âren 1896-1897 for att arbeta tillsammans med Martha Sanne. Har noterar 
Mellemsether ocksâ att denna Inga Nielsen var dotter till den forre missionaren Daniel 
Nielsen inom Norska Missionssallskapet. Inga Nielsen, som Mellemsether kallar henne, och 
Ingeborg Nielson ar av allt att dôma samma person. I Ingeborg Nielsons levnadsteckning 
framgâr dock inte om fadern varit missionar. 
15 "Vâra missionarer. Ingeborg Johansson, fodd Nielson" i TS 1897, s. 364. Zulumissioniiren 
1910, s. 64 ff., s. 91. 
16 FAO, HF:s arkiv, D 2:1, Fôrteckning pâ antagna och utsanda evangelister och missionarer 
1887-1960. Elin Nyberg var fodd 1875. 
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andra missioniirer till fôljd av att hon skulle gifta sig omedelbart sedan hon 
kommit till Sydafrika. Hon beniimndes inte missioniirsbrud utan missioniir.I7 
Hiir framtriider aterigen en tydlig skillnad mellan Helgelsefôrbundet och 
Svenska Kyrkans Mission. 1 den senare betraktades inte gifta kvinnor som 
missioniirer. 

Elin Nybergs ressiillskap till Sydafrika var Kerstin Larsson, som var mis
sioniir inom Fribaptistsamfundet. Kvinnoma kom till Durban den 19 maj. 
Tva dagar senare gifte sig Elin Nyberg och K. V. Karlsson i det skandina
viska kapellet i Durban i samband med en missioniirskonferens i staden. Elin 
Karlssons uppgift blev att tillsammans med sin make driva Fridhems mis
sionsstation vid Glendale i NataLIS 

Hilma Olsson blev missioniir i Sydafrika 1900, da hon hade en manads
lang bibelkurs bakom sig vid Helgelseforbundets skola Gotabro. Hon avskil
des efter kursen "for missionsarbete i Zulu". Hilma Olsson var vid detta till
falle trolovad med missioniir Eric Andersson. Den sistniimnde reste till Sve
rige under senare delen av 1899 fOr att hiimta sin trolovade, som det hette. 19 

De bada anliinde till Sydafrika och Ebenezers missionsstation 1900.20 
Elin Witt avskiljdes som missioniir vid Torpkonferensen ar 1900. Hon 

var fodd och uppvuxen i Sydafrika som dotter till missioniirsparet Elin och 
Otto Witt, vilka varit verksamma inom bade Svenska Kyrkans Mission och 
Den Fria Ostafrikanska Missionen. Familjen Witt hade liimnat Sydafrika 
1891. 1 Helgelseforbundets styrelseprotokoll noterades att Elin Witts kom
mande uppgifter skulle vara a tt "huvudsakligen [ver ka] som liirarinna i sko
lan och bitriida i missionsarbetet".21 Elin Witt talade vid niimnda konferens 
och sade bl.a.: "Allt sedan jag kom till Sverige, har jag tiinkt pa att fà ga ut 
till Syd-Afrika, och jag har lange viintat pa denna stund."22 Det framholls i 
Trans segrar att Elin Witt till foljd av sin uppviixt i Sydafrika kunde zulu
spraket och "folkets seder". Âven i missionstidskriften angavs att "hon skall 
niirmast deltaga i skolarbetet."23 Elin Witt anliinde till Sydafrika i maj-juni 
1901. Hennes arbete forlades till missionsstationen Bethel i Zululand. 24 

17 FAÔ, HF:s arkiv, A 1:1, HF:s protokollsbok 1890-1907, Styrelseprotoko1125-26.11.1897, 
§ 4. "Meddelande" (utan sidnumrering) i TS 8/1898. 
18 Brev Emelie & Oscar Emanuelson 7.5.1898 i TS 1898, s. 253. Brev Elin & K. V. Karlsson 
14.6.1898 i TS 1898, s. 305. 
19 "Bibelkursen" i TS 1899, s. 487. Brev Eric Andersson 6.7.1899 i TS 1899, s. 345. Hilma 
Olsson var fodd 1875. 
20 Brev Hilma & Eric Andersson 18.6.1900 i TS 1900, s. 249 f. 
21 FAÔ, HF:s arkiv, A 1:1, HF:s protokollsbok 1890-1907, Styrelseprotokoll under ârsmotet 
Torp 1900, § 1. For Elin Witt saknas ytterligare personuppgifter. 
22 "Helgelseforbundets ârsmôte vid Torp", "Konferensens tredje dag" i TS 1900, s. 236 f. 
23 "Helgelsefdrbundet"- om den 14:e ârskonferensen i TS 14/1900 (utan sidnumrering). 
24 "Helgelseforbundet" - om den 15:e ârskonferensen i TS 1901, s. 220. Brev Elin Witt 
8.6.1901 i TS 1901, s. 224. 
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Den sista kvinnan som under perioden 1894-1902 reste till Sydafrika 
som missionar var Anna Madsen. Hon hade deltagit i en bibe1kurs vid Gota
bro redan 1893 och hon hade varit evangelist under tva ars tid i Skane och 
Norrland. Hon vistades darefter i sitt hem ett antal ar innan hon aterigen 
deltog i Gotabros bibelkurs och arbetade en tid som evangelist, denna gang i 
Kronobergs lan.25 Hon hade foljaktligen varit evangelist inom Helgelsefor
bundet under fiera ars tid. Anna Madsen var ocksa sjukvardskunnig och 
hade arbetat pa sjukhus i Lund.26 I november 1901 medde1ades att Anna 
Madsen skulle "ga ut till zu1u" som missionar.27 Hon avski1jdes fOr sin nya 
uppgift vid Torpkonferensen 1902. Vid avski1jningen tillfragades Anna 
Madsen, tillsammans med ovriga b1ivande missionarer, av Helgelseforbun
dets ordforande om de ville offra sina liv for "hedningamas omvandelse och 
mottaga forbundets kallelse".28 Missionarema svarade "ja", fick avlagga 
korta vittnesbôrd och avskiljdes darefter genom handpalaggning och b6n.29 I 
Trons segrar skrev Anna Madsen infor avfarden till Sydafrika: "Innerligt 
tacksam, att Herren ansett mig trogen och satt mig i embetet, gar jag nu till 
Afrika".30 Eftersom Anna Madsen anlande till Sydafrika fürst under senare 
delen av 1902 kommer hennes insatser inte att behandlas vidare. 

Elin Nyberg, Hilma Olsson och Anna Madsen hade som namnts alla varit 
evangelister inom Helgelsefôrbundet innan de blev missionarer i Sydafrika. 
Bade Hilma Olsson och Anna Madsen hade dessutom gatt bibelkurs vid for
bundets skola Gotabro. Kvinnoma hade foljaktligen erfarenhet av evangeli
sationsarbete med motesledning och forkunnelse och deras verksamhet i 
Sydafrika blev pa fiera satt en fortsattning pa uppgifter de redan var insatta 
i. Vid antagningen av Elin Witt papekades, for forsta gangen fOr en kvinna 
inom forbundets Sydafrikamission, att hennes huvuduppgift skulle vara 
skolarbete. Det ligger darfor nara till hands att anta att hon inte hade erfa
renhet som evangelist. Brevmaterial fran Sydafrika, somjag aterkommer till, 
tyder ocksa pa detta. Den under perioden fürst antagna kvinnan Ingeborg 
Nielson, var till skillnad fran de ovriga redan en erfaren missionar. 

Helgelseforbundet stallde inga utbildningskrav pa sina blivande missio
narer. Det finns inga upplysningar om huruvida kvinnoma haft nagon 

25 "Vid bibelkursens slut antagna och afskilda evangelister" i TS 1900, s. 379. Anna Madsen, 
fodd 29.1.1871 i St. Peders Klosters socken i Skâne. "Till vârt missionsfa1t i Zu1u" i TS 1902, 
s. 301. 
26 "En kort 1efuadsteckning. Anna Madsen" i TS 1903, s. 22 f. Anna Madsen ville vid 21 ârs 
âlder b1i sjukskôterska och hon bôrjade 1892 som elev pâ sjukhuset i Lund. Det iir utifrân 
befintligt kiillmateria1 oklart om hon b1ev sjukskôterska. 
27 FAO, HF:s arkiv, A 1:1, HF:s protokollsbok 1890-1907, Styrelseprotokoll28-29.11.1901, 
§ 3. 
28 "He1ge1sef6rbundets ârsmôte vid Torp" i TS 1902, s. 235. 
29 FAO, HF:s arkiv, A 1:1, HF:s protokollsbok 1890-1907, Styre1seprotokoll 23.5.1902, § 2 
och 23.6.1902, § 1. "He1gelsef6rbundets ârsmôte vid Torp" i TS 1902, s. 235. 
30 "Till vârt missionsfà1t i Zu1u" i TS 1902, s. 301. 
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utbildning eller yrkeserfarenhet utover sina uppgifter som evangelister. Det 
var i stallet omvandelsen till Kristus och den upplevda kallelsen att bli mis
sionar som var avgorande for en blivande missionar. Gotabros bibelkurser 
forefaller ha blivit alltmer viktiga som forbundets evangelist- och missio
narsutbildning. K vinnomas sociala bakgrund berors mycket knapphandigt i 
missionens bevarade material. 

Ingeborg Nielson och Elin Witt beharskade zulusprâket nar de blev mis
sionarer inom Helgelseforbundet. Mycket talar fOr att ovriga kvinnor inte 
fick nagon langre tid avsatt for just sprakstudier, med undantag for Anna 
Madsen, som en kort tid vistades bos Elin Witt pa Bethels missionsstation 
for att lara sig zulu. 31 Missionarema fick annars tillgodogora sig zulu genom 
att de omedelbart introducerades i det konkreta arbetet. Det tycks atminstone 
av materialet att doma ha varit vedertagen praxis i missionen. 

Kvinnoma som skulle bli missionarer avskiljdes alltsa fOr sin uppgift vid 
Helgelseforbundets arliga konferens vid Torp, Ingeborg Nielson undantagen. 
Forbundet bejakade vid dessa tillfâllen kvinnomas kallelser och gav dem 
legitimitet som missionarer genom handpalaggning och bOn. Anna Madsen 
uttryckte dessutom att hon sag sig sjalv insatt i ett ambete nar hon var pa vag 
till Sydafrika som missionar. Kvinnor och man avskiljdes pa samma satt 
infür de kommande missionarsuppdragen. Daremot kom fragan om akten
skapsregler att visa att Helgelsefürbundet behandlade de tva konen pa olika 
satt, aven om deras ambete var ett och detsamma. 

Âktenskapsregler bara fôr man 
I september 1895 redovisades fOr Helgelseforbundets styrelse i Sverige en 
skrivelse fran Sydafrikamissionaren Hans Nilsson. Han meddelade att Amy 
Broberg och han sjalv planerade for fürlovning och giftermal. Eftersom 
deras agerade gick emot missionens bestammelser om aktenskap var de 
beredda att ta konsekvensema av sitt handlande och sluta som missionarer 
inom Helgelsefürbundet. Reglema som asyftades sade att en missionar "ej 
fâr under de fyra forsta aren efter ankomsten till missionsfâltet varken fOr
lova sig eller gifta sig".32 Styrelsen beklagade att missionarema Amy Bro
berg och Hans Nilsson inte tillfragat styrelsen innan de avsant sin skrivelse, 
inte minst eftersom man menade att det "inte fanns nagot storre trangande 
behov" fOr giftermalet. 33 Man framholl vidare att bestammelsema om akten
skap tillkommit till foljd av goda och tungt vagande skal och att liknande 
beslut fanns inom andra missionssallskap. I foregaende kapitel framgick att 

31 Brev Anna Madsen 6.11.1902 i TS 1902, s. 384. 
32 FAO, HF:s arkiv, A 1:1, HF:s protokollsbok 1890-1907, Styre1seprotoko1116.9.1895, § 4. 
33 Ibid. 
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regler som dessa aven fanns i Svenska Kyrkans Mission. Att ga emot dessa 
regler skulle missgynna missionsintresset i Sverige, locka andra missionarer 
att satta sig ôver ordningen och slutligen, menade Helgelsefôrbundets 
styrelse, "fora oordning och laglôshetens upplôsande ande in i var verksam
het".34 Styrelsen beslôt darfôr enhalligt att sanda en skrivelse till Hans 
Nilsson med uppmaningen att giftermalet borde uppskjutas till dess han varit 
i Sydafrika under fyra ars tid. Om styrelsens râd inte fôljdes skulle bade han 
sjalv och Amy Broberg skiljas fran sina missionarsuppdrag.35 

Vid styrelsens sammantrade i november samma ar meddelade Amy 
Broberg och Hans Nilsson genom brev att de ingatt aktenskap redan innan 
de Ïatt kannedom om styrelsens fôregaende beslut. Styrelsemôtet beklagade 
"hôgljutt" Nilssons handlande men fôr att missionens arbete inte skulle ta 
mer skada an vad som redan var fallet fick de bada makama fortsatta som 
missionarer. 36 

Mycket talar fôr att bl.a. Amy Brobergs och Hans Nilssons agerande fick 
till fôljd att Helgelsefôrbundets styrelse under hôsten 1897 andrade sina 
fôreskrifter om aktenskap mellan missionarer. En missionar fick efter detta 
beslut ratt att inga aktenskap efter tre ars arbete i missionen.37 

Amy Broberg och Hans Nilsson hade kommit till Sydafrika som missio
narer samma ar, namligen 1893. De hade 1895 varit i tjanst i Sydafrika 
under endast tva ar. Regeln om fyra ars arbete fore aktenskap borde saledes 
varit tillampbar pa dem bâda. Styrelsen valde dock att betrakta mannen 
ifraga som den missionar vilken omfattades av aktenskapsreglema. Detta 
framgar av papekandet om att Hans Nilsson borde vara missionar i fyra ars 
tid innan han gifte sig. Under perioden var det i sjalva verket aktuellt med 
aktenskapsregler enbart fôr mannen som var missionarer. Helgelsefôrbun
dets styrelse uttryckte aldrig nagot missnôje ôver att kvinnor som Ingeborg 
Nielson eller Elin Nyberg ingick aktenskap i direkt anslutning till sitt 
pabôrjade missionarsuppdrag. For man som var missionarer kan aktenskaps
reglema ha tett sig narmast absurda. Fôr dem torde fragan ha varit varfôr 
kvinnor som var missionarer fick gifta sig utan invandningar, men inte man. 

34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 FAO, HF:s arkiv, AI: 1, HF:s protokollsbok 1890~1907, Styre1seprotoko1128~29.11.1895, 
§ 2. 
37 FAO, HF:s arkiv, A 1:1, HF:s protokollsbok 1890~1907, Styrelseprotokoll25~26.11.1897, 
§ 2. 
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Missionsarbetet - alltmer stationârt och etablerat 

Emelie Emanuelsons mission i Pietermaritzburg 
Emelie Emanuelson fortsatte under perioden 1894-1902 sitt missionsarbete 
i Pietermaritzburg tillsammans med maken Oscar Emanuelson, med afrika
ner samt under perioder med Jenny Haggberg och missionarer fran andra 
lander. Verksamheten var praglad och styrd av den sociala situationen i 
staden. 

Pietermaritzburg blev med tiden ett centrum fôr bl.a. afrikanska man som 
sôkte sig fran landsbygden till olika stiider fOr att fà lônearbete. Ekonomiska 
krav fran den brittiska kolonialmakten pa t.ex. hyddskatt tyngde afrikaners 
liv i regionen. Inkomster fran arbete i stader som Pietermaritzburg och Dur
ban blev darfôr viktiga. Mônstret inom sydafrikansk historia med afrikanska 
mans arbetskraftsinvandring till stader var annu inte sa tydligt, men det ater
fanns i begransad utstrackning redan vid denna tid. Dessa man levde under 
daliga fôrhâllanden i arbetarbaracker i utkanten av Pietermaritzburg och reg
ler styrde exempelvis deras ratt att vistas utomhus under vissa tider av dyg
net.38 Emanuelsons missionsarbete vittnade om medvetenhet om situationen 
fôr afrikanska man i staden. Missionen inriktade sig pa att, som man 
uppfattade det, radda individer genom fralsning till Jesus Kristus. Nagon 
mer omfattande politisk strukturell analys ar svar att finna i materialet efter 
Emelie Emanuelson. Hon sag fôrtrycket men anade nog inte vidden av det. 

Aven afrikanska kvinnor sôkte sig till stader som Pietermaritzburg. 
Omfattningen av kvinnors inflyttning var dock begransad. Regelverk i kolo
nin syftade till att kvinnor skulle stanna kvar pa landsbygden, bundna vid 
hushâll och familj. Dar skulle de odla j orden fôr a tt garantera livsmedelspro
duktion och fôda barn som kunde utgôra framtida arbetskraft. 39 Sadan var 
kolonialismens logik. 

Missionens verksamhet i Pietermaritzburg vande sig ocksa till afrikanska 
kvinnor. Missionarema uttryckte ofta oro fOr vad staden och dess civilisa
tion i negativ bemarkelse kunde medfôra for dessa kvinnor. Missionarema 
omfattade liknande oro ôver hur stadens dâliga inflytande kunde pâverka 
afrikanska man. 

Emelie Emanuelson genomfôrde regelbundna besôk, oftast en till tva 
gânger per vecka, i Pietermaritzburgs fàngelse. Hennes verksamhet dar var 
inriktad mot kvinnor och mer specifikt afrikanska kvinnor. Kvinnoma kunde 
vara dômda fOr att de t.ex. bryggt afrikanskt ôl eller fOr att de prostituerat 

38 Om Pietermaritzburgs historia, se Brookes & Webb 1987, s. 158 ff. Ballard 1989, s. 129. 
Duminy & Guest 1989a, s. 431 ff. 
39 Berge 2000, s. 75. 
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sig.40 Missionaren samlade kvinnoma till môten i fangelset och hon samta
lade enskilt med vissa. Fangelseverksamhetens framgang mattes i antalet 
kvinnor som omvande sig till Jesus.41 Med enskilda kvinnor kunde en mer 
nara relation utvecklas och vid ett tillfalle ônskade en afrikansk kvinna att 
Emelie Emanuelson skulle ta band om hennes son. Missioniiren var positiv 
till detta, men vad som vidare bande i detta fall gar in te att veta. A v sam
manhanget framgar att kvinnoma i fangelset fick ta band om eventuella barn 
tills dessa var tva ar gamla. Darefter togs bamen ifran sina môdrar.42 

Emelie Emanuelson menade att hon bade vissa problem i sin mission pa 
fangelset som berodde pa att fangelsedirektôren var katolik. Hon var mycket 
negativ till katoliker och bedômde diirfôr direktôren som bade "ogudaktig 
och hard".43 Eftersom bade fangelsedirektôren och domstolens domare i 
Pietermaritzburg var katoliker menade Emelie Emanuelson att hennes ônskan 
om att besôka fangelset blev fôrfordelad till forman for katolska missionarer.44 

Kvallstid besôkte Emelie och Oscar Emanuelson olika platser i Pieterma
ritzburg for att hâlla môten. Att dessa môtesplatser innehôll inslag som mis
sioniirema tyckte var mindre trevliga hindrade inte att de bedrev mission. De 
framhôll samtidigt att polismiistaren i distriktet var deras granne och att han 
var kristen. Missionarema sag diirfor polisema som vanner och som en hjiilp 
i arbetet. Emelie Emanuelson besôkte vid dessa kvallsvandringar bl.a. 
pros ti tuerade kvinnor. 45 

Till de omraden i staden dar de afrikanska arbetama bodde kunde Emelie 
Emanuelson ga fôr att missionera. Daremot bade hon som kvinna inte tillat
else att besôka de afrikanska soldatemas omraden.46 (Dessa soldater utbilda
des troligtvis for att bli poliser. Fôr kolonialôverheten var det efter
stravansvart med inhemsk poliskar, inte minst om det blev uppror bland den 
afrikanska befolkningen.) Veckoma innehôll saledes en mangd môten for 
olika grupper. Missionaren beskrev detta pa fôljande satt: 

Vi hafva regelbundet 4 môten hvarje vecka i baracker och for soldater. Sâ ofta poli
sema kunna fà ledigt, ha vi dem mândagskvallar. Lôrdagar och sôndagsmorgnar har 
jag môten for de svarta kvinnoma pâ fangelset . . . Pâ nâgra mânader hafva icke 
mindre an Il blifvit fralsta.47 

40 Under 1900-talet hade ôlbryggning och ôlf6rsaljning stor betydelse for afrikanska kvinnor 
som levde i townships i stader. Detta gav bl.a. en egen inkomst. Se Walker 1982, s. 36, s. 53. 
41 Brev Oscar Emanuelson 28.5.1897 i TS 1897, s. 240. Brev Hans Nilsson odaterat 1897 i 
TS 1897, s. 366. Brev Emelie Emanuelson 19.11.1897 i TS 1898, s. 17. Brev Emelie & Oscar 
Emanuelson 30.12.1898 i TS 1899, s. 75 f. 
42 Brev Eme1ie Emanuelson 19.11.1897 i TS 1898, s. 17. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Brev Emelie & Oscar Emanuelson odaterat 1898 i TS 1898, s. 163. 
46 Brev Emelie & Oscar Emanue1son odaterat 1898 i TS 1898, s. 164. 
47 Brev Emelie Emanuelson 19.11.1897 i TS 1898, s. 17. 
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Emelie Emanuelson var under perioden 1894-1902 m1sswnar, maka och 
moder. Att hon var gift och hade barn kommenteras inte i nagon stôrre 
utstrackning i bevarat material. Hennes missionarsuppgifter ski1jde sig inte 
helier pa nagot namnvart satt fran Oscar Emanuelsons. Ett undantag var 
dock a tt hon tog ett stôrre ansvar for hem och fami1j. 

Den overblick som kravdes for att genomskada arten och omfattningen 
av kolonialismen saknade uppenbarligen missionarema, att dama av allt till
gangligt kallmaterial fran perioden 1894-1902. De enskilda missionarema 
sag vissa uttryck av det fortryck som afrikanema var utsatta for, men de sag 
inte fortrycket som system. 

Figur 21. Emelie Emanuelson med maken Oscar och barn. (Fotografifrcm Zulumissioniiren.) 

Nya enkla hus som raddningsasyl, skola och môteslokal 

Den allenaradande ambulerande motesverksamheten i Pietermaritzburg hade 
sina brister, menade Emelie och Oscar Emanuelson. Ett komplement behov
des. For att fa en egen sam1ings1oka1 borjade de under 1898 planera for att 
bygga en sadan vid missionsstationen i staden. Ett upprop i Trans segrar 
vadjade om bidrag till nybyggnationen.48 Under aret kopte Emelie och Oscar 
Emanuelson en tomt nara jamvagsstationen i vastra utkanten av Pieter
maritzburg. 

48 "Upprop" av C. J. A. Kihlstedt i TS 1898, s. 69. 
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Byggandet tog fart under april 1898. I arbetet deltog aven Fribaptistsam
fundets missionar Truedson. Den fôrsta byggnaden bestod av tva sma rum 
och ett mindre kôk. I detta hus planerade missionarema att ta emot kvinnor 
och barn som behôvde en tillflykt. Emelie Emanuelson etablerade har ett 
mindre raddningshem for afrikanska kvinnor. Till denna asyl kunde bl.a. 
kvinnor komma som slappts fran stadens fàngelse. Elisa bette en kvinna som 
avtjanat sex veckors straff for dryckenskap. Hon kom till detta hus och 
arbetade aven en tid i hushallet hos Emanuelsons.49 Pa den nya tomten 
byggdes aven ett kapell som invigdes i oktober 1898.50 

Byggenskapen finansierades dels genom pengar fran Sverige och dels 
genom ett lan som Emanuelsons tog. Detta tackte emellertid inte kostna
dema utan Oscar Emanuelson var tvungen att lônearbeta som snickare vid 
sidan av sitt missionarsuppdrag. Lanen skulle aven aterbetalas av Emanuel
sons varfor makens snickeriuppdrag blev viktiga. 

Det nyinvigda kapellet anvandes bade som môteslokal och som skola. 
Emelie Emanuelson poangterade att skolarbetet i sig inte var huvudsaken. 
Inom ramen for skolverksamheten hôlls varje kvall predikan och bônemôte, 
val sa viktiga. Under slutet av 1898 gick omkring 30 personer i missionens 
skola. I skolverksamheten fanns som missionsarbetare under en period Miss 
Grey, en vit kvinna fôdd i Sydafrika. Hon var bibelkvinna i Pietermaritzburg 
och undervisade i sang varje fredagskvall i Helgelsefôrbundets kapell.51 

Skolan expanderade och en bit in pa 1899 besôkte omkring 60 unga afri
kanska man regelbundet aftonskolan. Missionen bedrev skolundervisning pa 
kvallar eftersom afrikanska man arbetade under dagama. Vid denna tidpunkt 
var tva engelska kvinnor, en engelsk man och en norrman involverade i 
skolarbetet tillsammans med Emanuelsons. Skolans syfte var att na afri
kanska arbetare med det kristna evangeliet. Evangelium kunde darefter spri
das vidare nar dessa man vande tillbaka till sina hembyar under vissa perio
der. Afrikaner skulle givetvis ocksa lara sig att lasa och skriva.52 

Emanuelsons bildade inte nagon fôrsamling i staden i detta skede, aven 
om de bade kunnat gôra det. Det var inte helier nagon som blev dôpt inom 
ramen for missionens verksamhet. Emelie Emanuelson fôrklarade detta med 
att "vara kyrkbesôkare aro mest sadana, som komma och ga, och vi kunna 
derfor icke ôfvervaka dem" men hon tillade: "Vi ha en bibelklass om lôr
dagskvallame; och till den komma bade dôpta och odôpta, som ônska veta 

49 Brev Emelie Emanue1son 13.8.1898 i TS 1898, s. 382 f. 
50 Brev Emelie & Oscar Emanue1son odaterat 1898 i TS 1898, s. 162. Brev Emelie & Oscar 
Emanue1son 7.5.1898 i TS 1898, s. 252 f. Brev Emelie Emanue1son 13.8.1898 i TS 1898, 
s. 382. Brev Emelie & Oscar Emanue1son 30.12.1898 i TS 1899, s. 75. Om byggandet, se 
aven t.ex. Eme1ie Emanue1son 18.6.1898 i TS 1898, s. 306 f. 
51 Brev Eme1ie & Oscar Emanue1son 30.12.1898 i TS 1899, s. 75 f. 
52 Brev Oscar Emanue1son 22.4.1899 i TS 1899, s. 234 f. 
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mera om Gud."53 1 Pietermaritzburg fick saledes missionsarbetet sin 
speciella karaktar anpassat efter det stora antal afrikanska arbetare som av 
nodtvang befann sig dar under langre elier kortare perioder. 

Det ar svart att fà kunskap om vilka afrikaner som arbetade for missionen 
under denna tid. Emelie Emanuelson narnnde vid ett tillnille att tva afri
kanska man arbetade i aftonskolan och att de for detta erhôll fern shilling i 
manaden. Dessa man lonearbetade pa annat hàll under dagtid, vilket gjorde 
det mojligt for missionen att betala en lag ersattning. Att missionen hade 
afrikanska evangelister i staden kan man sluta sig till eftersom Emelie Ema
nuelson samtidigt kommenterade att deras lOn borde vara minst 25 shilling i 
manaden. Evangelisternas ersattning bestamdes av konkurrensen fran andra 
arbetsmojligheter. For missionen gallde det darfor att kunna betala skalig 
lOn. En ung man anstalld i hushàllet hos en vasterlandsk familj kunde tjana 
mer an vad Helgelseforbundet betalade sina evangelister.54 Dessa evangelis
ters narnn ar hittills okanda. 

Ett liv praglat av knapp ekonomi 
Forutom motesverksamheten hade Emelie Emanuelson arbetsuppgifter i 
familjens hushàll. Emanuelsons hade till foljd av sin daliga ekonomi inte 
mojlighet att i nagon stôrre utstrackning anstalla afrikaner for det praktiska 
arbetet. Ett undantag var en afrikansk pojke som var anstalld for att passa 
Emanuelsons barn och for att utfôra en del sysslor i koket. Vid nagot tillnille 
arbetade aven en kvinna som nyligen avtjanat fangelsestraff i hushàllet. For 
ovrigt var det Emelie Emanuelson som skotte hem, hushàll och barn. 

Mycket talar fOr att missionarerna Emanuelson hade sa knappa levnads
villkor att det var makens arbete som snickare som raddade familjens over
levnad i Pietermaritzburg.55 Hedvig Posse, missionar i Svenska Kyrkans 
Mission, kommenterade i ett senare skede situationen for Emanuelsons i 
brev till sin syster. Efter ett besok hos familjen skrev Hedvig Posse 1905: 

Jag brukar besoka dem o hade nu fàtt bref fran Fru E. att hon sa gama ville traffa mig. 
Hon har nu sockersjuka och ar mycket klen. Det ar mycket ilia att Helgelseforbundet 
kan lata sina missionarer som bo i stad lefva pa en sadan svalt IOn. For nagra âr sedan 
arbetade Herr Em. pa snickarverkstad pa f.m., men dels tror jag ej de tyckte om det i 
hemlandet dels fins ej arbete nu .... Det de fà hemifrân att lefva pa ar f 115 om aret, 
hvilket ock skall racka till bamens skolgang. 56 

Hedvig Posse brukade saledes besoka Emanuelsons och hon hade brevkon
takt med Emelie Emanuelson. For Hedvig Posse var Emanuelsons levnads
forhallanden beklagliga. Hon menade att Helgelsefôrbundet borde inse att 
det var kostsamt att bo och verka i en stad. A v Hedvig Posses brev anar man 

53 Brev Emelie Emanuelson 23.9.1899 i TS 1899, s. 436. 
54 Ibid. 
55 Brev Hans Nilsson odaterat 1897 i TS 1897, s. 366. 
56 KAU, SKMA, Hedvig Posses samling, B, Hedvig Posse till Anna Lovgren 20.10.1905. 
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att kritik forekommit inom Helgelsefôrbundets ledning mot missionarers 
lônearbete utanfor missionen. Fôrbundets styrelse fattade ett beslut i detta 
arende 1901, vilket satte stopp for Oscar Emanuelsons arbete som snickare. 
Fôr Emelie och Oscar Emanuelsons ekonomi torde denna nyordning ha varit 
ett hârt slag. Paret hade vid denna tidpunkt fiera barn att forsôrja_57 

Emelie och Oscar Emanuelson vistades i Sverige en period aren 1900-
1901. Vistelsen innebar ett sedvanligt intensivt tuméprogram i fôrsamlingar 
runt om i landet och medverkan vid Torpkonferensen. De atervande till Syd
afrika i juli 1901. Under Sverigevistelsen hade Emelie Emanuelson ater
hamtat sig nagot efter en langre tid av fôrsamrad halsa. 58 

Efter aterkomsten till Pietermaritzburg pabôrjade Emanuelsons ett nytt 
arbete inom missionen. De tryckte traktater och skrifter om praktisk kristen
dom som de spred i staden. Tryckeriet skôttes av Moffat Caluza, en afrikan, 
medan Emelie Emanuelson tillsammans med en norsk kvinna spred trakta
tema. Missionens begransade ekonomi innebar problem fOr denna verksam
het, eftersom papper var dyrt. Missionarema vadjade darfor om extra pengar 
fran Sverige fOr detta andamal. 59 Tryckare Moffat Cal uza var en ti di gare 
metodist, som till foljd av sin forkunnelse tvingats lamna sin forsamling. 
Han sôkte sig da till Helgelsefôrbundet. Emelie Emanuelson framhôll att 
denne afrikanske missionsarbetare var en av de basta hon môtt under hela 
sin tid i Natal. Under 1902 hade Emanuelsons en tid i Pietermaritzburg 
ocksa ett nordamerikanskt par som missionsarbetare, herr och fru Rees. 60 

Pâ lângre missionsresor 

Emelie Emanuelsons missionsarbete under perioden 1894-1902 utfordes till 
stôrsta delen i Pietermaritzburg. Under ett par ar i mitten av 1890-talet var 
hennes rôrlighet stôrre. Hon gjorde da langre missionsresor pa Natals hôg
land. Under nagra manader i bôrjan av 1895 var Emelie Emanuelson till
sammans med maken i traktema runt Creagebum (aven Craigei-Bum). Mis
sionarema hade besôkt denna bygd redan tidigare och hade en fast bostad 
under sin vistelse dar. 61 Emanuelsons hôll bi. a. môten och Emelie Emanuelson 
sydde klader at zulukvinnor som blivit troende och darfôr ocksa ville ha 
vasterlandska klader. 62 

57 Fotografi pa fami1jen Emanue1son i Zulumissioniiren 1910, s. 42, visar makarna tillsam
mans med tre barn. Vid Emelie Emanue1sons bortgâng i maj 1909 omniimns fyra barn, ett av 
dessa iir dock inte namngivet. "Emelie Emanue1son dôd" i TS 1909, s. 183 f. 
58 Brev Emelie & Oscar Emanue1son odaterat i TS 1901, s. 172 f. "He1ge1sef6rbundets ârs
môtevid Torp"i TS 1901, s. 229. Brev Emelie & Oscar Emanue1son 17.7.1901 i TS 1901, s. 239. 
59 Brev Oscar Emanue1son 30.5.1902 i TS 1902, s. 220. Brev Oscar Emanue1son 22.11.1902 i 
TS 1903, s. 11. 
60 Brev Emelie & Oscar Emanue1son 5.4.1902 i TS 1902, s. 153. Brev Eme1ie Emanue1son 
17.5.1902 i TS 1902, s. 202. 
61 Brev Oscar Emanuelson 18.4.1895 i TS 1895, s. 173 f. 
62 Brev Emelie Emanuelson 25.4.1895 i TS 1895, s. 188. 
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En liknande resa gjordes aven 1896. Denna gang var zuluevangelisten 
Johannes Mubezi, Emelie och Oscar Emanuelson och Jenny Haggberg pa 
Natals hogland under nio manaders tid. Arbetsordningen beskrevs pa fül
jande satt av Oscar Emanuelson: 

Jenny och jag gâ i gârdarne sâ mycket som mojligt, hafva moten samt tala med folket 
enskildt, under det Emelie tillsammans med Johannes Mubezi (en infodd) hafva skola 
for dem af de troende, som onska att lara sig lasa. 63 

Johannes Mubezi och Emelie Emanuelson skotte tillsammans skolundervis
ning. Samtidigt hade hon vid denna tidpunkt tva egna soner att ta hand om. 
Moderskapet hindrade henne füljaktligen inte fran att vara delaktig i bade 
missionsresan och i skolarbetet pa platsen. Emelie Emanuelson var tillbaka i 
Pietermaritzburg i september samma ar.64 Vidare visar citatet att Jenny 
Haggberg utforde samma uppgifter som Oscar Emanuelson. 

"fër ... alla sina fërskingrade barn" 

Malet for Emelie Emanuelsons missionsarbete var att fora enskilda manni
skor till tro pa Jesus Kristus. Verksamheten var praglad av situationen i 
Pietermaritzburg med bl.a. besok i kvinnofangelset och forsoken att etablera 
ett mindre raddningshem for afrikanska kvinnor. Genom omvandelse elier 
fralsning kunde enskilda afrikaners liv forandras till det battre. Emelie 
Emanuelson var kritisk till delar av den vasterlandska civilisationen efter
som denna mest medforde daliga levnadsforhâllanden for afrikaner. Hon 
kom inte att ifragasatta det vasterlandska politiska och ekonomiska makt
overtaget i sig. 

Skiljelinjen mellan manniskor gick mellan dem som var omvanda till 
Kristus och dem som inte var det. Detta var i Emelie Emanuelsons agon mer 
genomgaende an nagonsin uppdelningen mellan svarta och vita. Hon skrev 
exempelvis om hur en av hennes soner var lekkamrat med en afrikansk 
pojke, om hur Jesus vid sin aterkomst till jorden skulle sarnia sina barn av 
alla hudfarger och om hur synd fanns hos bade svarta och vita: 

De hafva ock visat stor tacksamhet pâ alla satt, burit till oss gron majs fiera gânger 
och lâtit mig hafva en liten gosse af deras att leka med lille Emanuel. De aro sâ goda 
vanner, sâ att jag ar riktigt ledsen, att vi mâste lemna honom. Han tOrs icke gâ sâ lângt 
ifrân hemmet, men jag tror att den lille, sâ godt han forstâr, lemnat sig ât Gud; han 
heder godt. 65 

Vi hafva nu i mânga âr talat och sjungit och skrifvit, att Jesus kommer snart .... for 
att taga alla sina forskingrade barn, svarta och hvita, gula och roda med sig for att vara 
der han ar. 66 

0, mina vanner, har rader sâ mycken synd och elande bland svarta och hvita ... 

63 Brev Oscar Emanuelson 19.2.1896 i TS 7/1896 (bilaga), s. 2. Om denna missionsresa, se 
aven brev Oscar Emanuelson 9.1.1897 i TS 1897, s. 59. 
64 Brev Oscar Emanuelson 19.9.1896 i TS 2111896 (bilaga), s. 2. 
65 Brev Emelie Emanuelson 25.4.1895 i TS 1895, s. 188. 
66 Brev Emelie & Oscar Emanuelson odaterat 1898 i TS 1898, s. 163. 
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Och vi anse som den hogsta iira - om ocksâ det mâ~en gang iir modosamt - att fà 
vara Jesu smâ vittnen hiir i detta Sodom och Gomorra. 

Missionsmetodologiskt sett var Emelie Emanuelson medveten. Hon sag 
arbetet i Pietermaritzburg som ett bidrag till den mission som hon menade 
behüvdes i en tid av ôkande arbetskraftsinvandring fran landsbygden till 
stader i Sydafrika. 

Amy Nilsson i Saxony och pâ Bethel 
Amy Nilsson var liksom Emelie Emanuelson missionar, hustru och mor 
under i stort sett hela den period som har diskuteras. Till att bôrja med var 
paret Nilsson verksamma vid Bethels missionsstation i Zululand, vilken 
hade etablerats av just Amy Nilsson tillsammans med Jenny Haggberg. Vid 
Bethel fôddes i slutet av 1896 Nilssons fôrsta barn. Detta tycks ha begransat 
Amy Nilssons môjligheter att besôka omkringliggande byar, men hon funge
rade fortfarande som môtesledare vid missionsstationen. 68 

Under 1897 flyttade Amy Nilsson tillsammans med make och son till 
Saxony, en farm nara Pietermaritzburg, som agdes av slaktingar till Amy 
Nilsson. Pa resan fran Bethel besôkte Nilssons bl.a. Appelsbosch missions
station som tillhôrde Svenska Kyrkans Mission. 

Vid Saxony etablerade Nilssons verksamhet med betoning pa gudstjans
ter och undervisning. Amy Nilsson ansvarade for skolan och ledde tillsam
mans med maken môten i omkringliggande byar. Enligt Hans Nilsson vackte 
hustruns medverkan och tal stor uppskattning hos afrikanema. 69 

Saxonys markagare hade givit missionen tillstand att arbeta pa platsen 
under tva ars tid. Eftersom tiden var begransad menade Amy och Hans 
Nilsson att deras uppgift framfôrallt var att verka som evangelister. De syf
tade inte till att bygga nagon mer stadigvarande missionsstation. Deras mis
sion hade inte heller nagon fôrsamlingsbildande malsattning. Nilssons 
uppfattade i stallet sitt uppdrag som att vara en del i andra missioners arbete 
i traktema runt Saxony. Afrikanska kristna fick helt enkelt bli medlemmar i 
andra missioners fôrsamlingar, menade Nilssons.7° De skrev: "Var mening 
ar ej att draga dem ifran deras kyrka utan att fà dem till brinnande och ski
naude ljus inom den samma".71 Missionarema var medvetna om det svenska 
Helgelsefôrbundets begransade verksamhet. De sag missionens uppgift som 
en liten, hjalpande del av ett stôrre sammanhang: 

67 Brev Emelie Emanuelson 19.11.1897 i TS 1898, s. 17. 
68 Brev Hans Nilsson 7.12.1896 i TS 1897, s. 41 ff. 
69 Brev Amy & Hans Nilsson 16.12.1897 i TS 1898, s. 85. 
70 Brev Hans Nilsson odaterat 1897 i TS 1897, s. 364 ff. Brev Amy & Hans Nilsson 
21.10.1897 i TS 1897, s. 380. 
71 Brev Amy & Hans Nilsson 16.12.1897 i TS 1898, s. 85. 
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En sarskildt stor nad har Gud forunnat var lilla, och i menniskors ôgon ringa 
Helgelseforbund, att hjelpa till i bade Afrika, Kina, Indien och nu iifven i S. Amerika. 
Ma vi alltid anse det sasom en stor nad, att vi fâ hjelpa till.72 

Uppdraget a tt forkunna evangelium om Guds rike for varldens folk till tidens 
slut var oandligt stort. For Amy och Hans Nilsson var det en nâd frân Gud 
att fà vara missionarer och darmed i ali odmjukhet "hjalpa till" i andra lander. 

Tillbaka pâ Bethels missionsstation 

Vistelsen i Saxon y blev in te lângvarig for Amy Nilsson och hennes familj. 
Redan efter ett âr âtervande de till Bethels missionsstation. Motiven till att 
de lamnade Saxony var framst missionsstrategiska. De sâg problem med att 
de inte skulle fà stanna pâ platsen och att de darfor inte helier skulle fà faste 
med en etablerad missionsstation. Ett framgângsrikt missionsarbete kunde 
leda till att hilda forsamling, vilket de menade sig vara hindrade att gora i 
Saxony. Samtidigt betonade Nilssons att verksarnheten vid Bethel eventuellt 
inte helier skulle hinna bli sâ lângtgâende eftersom de vantade pâ Jesus 
snara ankomst och nya tider.73 

Missionarema hade efter sin âterkomst till Bethel en del diskussioner 
med afrikanska hovdingar i omrâdet. Hans Nilsson uppfattade tendenser till 
motstând mot missionen och mot afrikanska evangelister. Han talade med 
hôvdingama om detta. 1 sina kontakter med dem hotade han att anmala hov
dingama till magistraten, kolonialmaktens regionala styre. Darefter finns 
inget i materialet som tyder pâ nâgra diskussioner mellan missionen och 
hovdingar i omrâdet.74 Det framgâr inte vari hovdingamas s.k. motstând 
skulle bestâ elier hur de argumenterade for sin sak. Det gâr inte helier att 
veta vilken makt som lâng bakom missionarens hot att anmala en hovding 
till magistraten. 

Amy och Hans Nilsson beskrev dock vid ett tillfalle det motstând som 
zulukvinnor kunde mota nar de onskade bli kristna. Nilssons namnde bl.a. 
att kvinnor blivit fysiskt misshandlade nar de blivit troende och borjat kla 
sig i vasterlandska klader. 1 ett fall beskrev Nilssons hur en kvinnan blivit 
slagen, bunden vid ett trad, fàtt sina vasterlandska klader sonderrivna, sitt 
huvud rakat och slutligen blivit pâkladd afrikansk skinnkjol och fàtt sitt 
huvud insmort pâ ett satt som var brukligt.75 Det var sâledes bâde en ny tro 
och yttre attribut som i det har fallet upprorde kvinnans make. À ven om for
fdljelser av detta slag kan ha overbetonats av missionarer, for att t.ex. vacka 
an mer sympati for mission, âterkommer forfoljelser i beskrivningar av mis
sioners arbete i regionen. Det var ofta just afrikanska kvinnor som drabba-

72 Brev Amy & Hans Nilsson 16.12.1897 i TS 1898, s. 83. 
73 Brev Hans Nilsson odaterat 1898 i TS 1898, s. 237. 
74 Brev Hans Nilsson 18.1.1899 i TS 1899, s. 97 f. 
75 Brev Amy & Hans Ni1sson 29.4.1901 i TS 1901, s. 181. 
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des. En anledning var att kvinnor var i majoritet bland dem som fürst 
omvande sig till kristen tro.76 Att afrikanska man forgrep sig pa afrikanska 
kvinnor ar klart, men vad hôvdingar bade med dessa ôvergrepp att gôra bar 
hittills fdrblivit oklart. Att kla sig pa ett vasterlandskt satt kunde kanske upp
fattas som nagot mycket allvarligare an en enkel fôrandring av kladsel, even
tuellt som ett tecken pa att somliga i samhallet brot upp och ledde folket mot 
en riskabel framtid. Kladema kunde vara en yttre markôr som visade pa en 
ny identitet - som kristen. 

Skolverksamhet utgjorde en del av Amy Nilssons arbete pa Bethel. 
Under 1899 vistades Jenny Haggberg pa stationen och arbetade da tillsam
mans med Amy Nilsson i bl.a. skolan. Missionarema uppgav att denna skola 
var valbesôkt. Amy Nilsson drev aven en syskola och en sôndagsskola pa 
platsen. Vid Bethel bade Amy Nilsson och Jenny Haggberg en speciell rela
tion till en zulukvinna vid namn Nomatia till fôljd av att de fern ar tidigare 
bott bos henne och blivit omhandertagna med "moderlig omsorg". 77 

Arbetet vid Bethel kravde enligt makama Nilsson fier missionarer. De 
behôvde tva nya missionsarbetare: 

Vi skulle vara glada, om vi fingo tva medhjelpare hiir vid Bethe!, en broder som 
medhjelpare i predikoverksamheten och en syster med nâgon vana som liirarinna. 
Dock skall den sistniimnda blifva till sâ stor hjelp och tylla ett sâ stort behof, sâ att vi 
skola blifva tacksamma fOr en sâdan sâ lange .... Skolan skall dock ej blifva den enda 
verksamheten. Hiir finnes rikligen med arbete for sjiilars friilsning. 78 

Arbetsfordelningen for kvinnor och man inom missionen framgar bar tyd
ligt. Nilssons tankte sig en kvinna som lararinna och en man som predikant. 
Samtidigt papekade de att kvinnans uppgifter skulle komma att innehâlla 
mer an skolundervisning. Aven hon skulle "vinna sjalar for Gud", dvs. man
niskor fôr Guds rike. 

Amy Nilsson och Jenny Haggberg tillsammans med ôvriga missionarer 
inom Helgelsefôrbundet sag sig tvingade att undervisa i det engelska spra
ket. De var negativa till detta, men eftersom afrikanema ônskade mer under
visning i engelska och eftersom missionen riskerade att mista elever till 
andra missioners skolor, dar engelska var undervisningssprak, var de 
tvungna att finna sig i situationen.79 Missionaremas motstand mot att under
visa i engelska maste ses mot bakgrund av deras egna ofta daliga kunskaper i 
engelska spraket. 80 Eftersom de in te ifragasatte den engelska kolonialôver
heten i regionen var det knappast fraga om nagot motstand mot engelskan 
som sâdan, som var maktens sprak. Det ar ocksa tankbart att de fôredrog att 

76 Se t.ex. Berge 2000, s. 221-240. 
77 Brev Amy Nilsson 4.3.1899 i TS 1899, s. 160 f. Brev Hans Nilsson 9.7.1899 i TS 1899, 
s. 347. Brev Hans Nilsson 8.1.1900, s. 76. 
78 Brev Amy & Hans Nilsson 16.9.1898 i TS 1898, s. 428. 
79 Brev JennyHiiggberg 3.10.1899 i TS 1899, s. 460 f. 
80 Se t.ex. brev K. J. Johansson 9.7.1897 i TS 1897, s. 284. 
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tala zulu, som de gjorde minst lika bra som de engelsktalande missionarema, 
och darmed slapp kanna sig underlagsna dessa i afrikanemas ogon. Det ar 
inte helier uteslutet att de ansag zulu vara intressantare som sprak an engels
kan, rent av rikare pa uttrycksmojligheter. 

Amy och Hans Nilssons hâlining som ambulatoriska missionarer fanns 
kvar aven efter flytten fran Saxony till Bethel. Denna hâlining var forenad 
med en overtygelse om att kristna afrikaner kunde ansvara for arbetet pa 
Bethel utan svenska missionarers narvaro. De menade visserligen att de 
skulie ha en viss tillsyn pa platsen, men zuluevangelistema skulie skota 
merparten av verksamheten. Nilssons uppfattade det som Guds vilja att de 
med viss regelbundenhet skulie skynda till andra platser for att na desto fier 
med evangelium. De ansag att det gick fôr lângsamt med evangelisationen i 
"hednavarlden". 81 

De vasterlandska missionarer som forutsatte att troende afrikaner skulie 
bli fuliarda for att kunna leda och ansvara for forsamlingar misstog sig, 
menade Nilssons. Fulikomlighet fanns inte hos manniskor. Vantan pa Jesus 
andra ankomst inspirerade deras missionsteologiska overvaganden: "Ma vi 
komma ihag, att vi maste evangelisera denna generation, vara efterkom
mande kunna ej gora det."82 Det som under missionshistorien tillskrivits 
framforalit missionsledaren Henry Venn och hans tre-sjalv-teori aterfanns 
alitsa hos de sjalvlarda Amy och Hans Nilsson.83 Frammande missionarer 
var inte oersattliga utan ibland overflodiga och stundom rent av till hinder 
for evangeliet. Nilssons havdade att tiden snart var kommen da aldre fôr
samlingar i Natal och Zululand kunde saval underhâlia sig sjalva som bringa 
evangelium till andra. 84 Huruvida Nils sons fulifoljde sina intentioner gar for 
narvarande inte att avgora. 

Under ar 1900 ansvarade Amy Nilsson tillsammans med make och tre 
afrikanska evangelister for verksamheten vid Bethel och dess utstationer. 
Hennes arbetsuppgifter var framforalit sondagsskola och motesverksamhet. 
Skolarbetet lag daremot nere en stor del av aret eftersom varken tid elier 
kraft funnits for att driva detta.85 Hans Nilsson kommenterade arbetsdel
ningen pa foljande satt: "Min hustru fàr som oftast styra om med motena 
och sondagsskolan hiir hemma, under det att evangelistema och jag aro ute 
pa skilda hall."86 Mycket talar fôr att evangelistema i detta sammanhang 
utgjordes av afrikanska man. Arbetsordningen var saledes den vanligen 

81 Brev Amy & Hans Nilsson 5.11.1899 i TS 1899, s. 497. 
82 Ibid. 
83 Om Henry Venn och tre-sja1v-teorin, se t.ex. Neill 1964, s. 221. Inspirationen till tanken pâ 
"The Evange1ization of the World in this Generation" kom fran John R. Mott, se Neill1964, 
s. 332. 
84 Brev Amy & Hans Nilsson 5.11.1899 i TS 1899, s. 497. 
85 Brev Amy & Hans Ni1sson 1.2.1901 i TS 1901, s. 92. 
86 Brev Hans Nilsson 31.10.1900 i TS 1901, s. 12. 
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aterkommande, namligen att den gifta kvinnliga missionaren ansvarade for 
verksamhet vid missionsstationen medan den manlige missionaren tillsam
mans med afrikanska man utforde arbetsuppgifter i traktema omkring. 

Môtesledare och lârare - men relativt osynliga 
Ingeborg Nielson Johansson var redan en erfaren missionar da hon 1896 
gifte sig med missionar K. J. J ohansson inom Helgelseforbundet. Efter gif
termalet var hon till en bôrjan verksam som missionar vid Ebenezers mis
sionsstation och ledde aven môten vid Entembeni. 87 Hon var precis som 
Emelie Emanuelson och Amy Nilsson aktiv som missionar aven efter det att 
hon fûtt barn. 88 Hon bibehôll genom aren kontakten med den norska 
missionaren Martha Sanne och hon besôkte henne vid fiera tillfallen. 89 

Tillsammans med maken pabôrjade Ingeborg Johansson 1898 mission 
vid det som sedermera blev Betania missionsstation. Platsen hette 
Umhlangeni och var belagen nara Indiska oceanens kust, sôder om 
Umzimkulufloden, strax sôder om Port Shepstone och omkring 25 mil sôder 
om Ebenezer. Redan innan Johanssons kom dit hade bl.a. en kvinna vid 
namn Maria Bôdtker bedrivit mission och skolarbete bland afrikaner pa 
platsen. Det var ocksa familjen Bôdtker som agde marken dar den nya 
missionsstationen anlades och de gav Helgelsefûrbundet tillatelse att bygga 
ett hus dar. Under den fûrsta tiden rapporterade Ingeborg och K. J. 
Johansson om svarigheter for afrikaner som blev kristna. Det uppskattades 
inte helier av allai trakten att missionarema besôkte afrikanska byar.90 

V erksamheten vid Betania utformades pa liknande satt som vid ôvriga 
missionsstationer. Skola etablerades och den kunde under 1899 redovisa 
omkring 30-40 elever i olika aldrar. Skolarbetet skôttes gemensamt av 
Ingeborg och K. J. Johansson samt Maria Bôdtker. Ingeborg Johansson 
ledde aven syskola i vilken flickor, pojkar och aldre av bâda kônen deltog. 
Onsdag, lôrdag och sôndag var môtesdagar pa missionsstationen. Lôrdagens 
môte var sarskilt for dem som ville dopas. Under sôndagen ledde Ingeborg 
Johansson sôndagsskola medan maken besôkte Betanias utstation.9 1 

Elin Karlsson var verksam vid Fridhems missionsstation sedan hon gift 
sig. A ven fran denna station rapporterades om bl.a. skola och sôndags-

87 Brev K. J. Johansson 25.3.1897 i TS 1897, s. 137. 
88 Brev Elin & K. V. Karlsson 14.6.1898 i TS 1898, s. 305. 
89 Brev Ingeborg & K J Johansson 28.4.1898 i TS 1898, s. 235. 
90 Brev Ingeborg & K. J. Johansson 8.7.1898 i TS 1898, s. 331 f. & 17.8.1898 i TS 1898, 
s. 407 ff. Brev Ingeborg & K. J. Johansson 27.4.1899 i TS 1899, s. 236. Zulumissioniiren 
1910, s. 64 ff., s. 91. 
9! Brev Ingeborg & K. J. Johansson 25.1.1899 i TS 1899, s. 117. Brev K. J. Johansson 
21.6.1899 i TS 1899, s. 319. 
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skola.92 Elin Karlsson var emellertid sjuk och vistades diirfôr tillsammans 
med sin familj i Sverige nagot ar efter sekelskiftet.93 Vistelsen i Sverige vitt
nar om ett fôrhâllande som manga missionarer fick erfara, namligen att det 
kunde vara svart att finna en stadigvarande bostad under tjanstledigheten. 
Karlssons bodde darfdr hos hustruns fôraldrar under sin tid i Sverige.94 
Paret atervande med bât till Sydafrika under senare delen av 1902 och de 
reste dai tredje klass, som brukligt var inom Helgelseforbundet.95 

Materialet i Trans segrar om makama Karlssons missionsverksamhet 
utgôrs av brev som oftast ar skrivna av K. V. Karlsson. Dessa brev ger inte 
nagon rikare information om hustruns insatser. Elin Karlsson skrev emeller
tid 1910 en kort tillbakablick pa sitt missionarsliv i Sydafrika. I denna text 
aterfinns en spanning mellan Elin Karlssons sjalvbild och den bild som 
framgar av de uppgifter hon fullgjorde inom missionen. Hon skrev foljande: 

... men som jag alltid varit ringa och oduglig och aldrig ansett mig sasom nagon mis
sionlir, falier det sig synnerligen svârt att publicera nagot af hvad jag tiinkt elier 
genomgatt .... 1 manga fall lefver en missionlirs hustru ett stilla och obemiirkt !if pa 
stationen, upptagen med sina barn och de oundvikliga husliga bestyren, pa sin hôjd 
deltagande med i skolarbetet, syskola for kvinnor och flickor samt nagot litet i môtena 
... med undantag af fdrsta aret af min vistelse hiirute, da jag hade goda ti!Willen bade 
till kraalbesôk och resor ... 96 

Har framgar det hur Elin Karlsson uppfattade sig sjalv som en hôgst obetyd
lig missionar, knappast som missionai ôverhuvudtaget, eftersom hon var en 
gift kvinna med specifika ansvarsomraden. Samtidigt vittnar texten om de 
faktiska arbetsuppgifter hon fullgjort, namligen just ansvar for hem och 
familj, uppgifter i skolundervisning, syskola, môtesverksamhet och ett inle
dande ar praglat av missionsresor i afrikanska byar. Gifta kvinnor som Elin 
Karlsson bôr naturligtvis betraktas som missionarer till fôljd av de insatser 
de gjort och det liv de levt inom missionen. Altemativet ar en definition av 
missionar bestamd utifran vern som fôrkunnade, dôpte och ledde brôdsbry
telse eller nattvard, en definition som av teologiska skal vid denna tid staller 
mannen i centrum. 

Hilma Andersson ar en ovanligt osynlig kvinna inom Sydafrikamissio
nen. Den begransade inblick som ges ar att hon ansvarade atminstone for 
skolan vid Ebenezer missionsstation, dar hon levde tillsammans med sm 
familj.97 

92 BrevK. V.Karlsson 14.2.1899iTS1899,s. 143. BrevElin & K. V. Karlsson 25.1.1900 i TS 
1900, s. 77. 
93 Brev K. V. Karlsson 22.2.1901 i TS 1901, s. 122. Brev Elin & K. V. Kar1sson odaterat 
1901 i TS 1901, s. 182 f. 
94 Brev K. V. Karlsson 2.10.1902 i TS 1902, s. 382. 
95 Brev K. V. Karlsson 2.10.1902 i TS 1902, s. 383. 
96 "Tankar och erfarenheter" av Elin Karlson i Zulumissioniiren 1910, s. 56. 
97 Brev Eric Andersson odaterat 1901 i TS 1901, s. 121. Brev Eric Anderssonjan. 1902 i TS 
1902, s. 90. "Erfarenheter i Zu1u" av Eric Andersson i Zulumissioniiren 1910, s. 61 f. 
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Ingeborg Johansson, Elin Karlsson och Hilma Andersson ar relativt 
gômda och glômda i bade datidens beskrivning av Sydafrikamissionen, 
sasom den avspeglas i brevmaterial i Trans segrar, och i Helgelsefdrbundets 
egen historieskrivning.98 1 Zulumissioniiren fran 1910 finns dock bidrag fran 
Ingeborg Johansson och Elin Karlsson.99 1 Helgelsefdrbundets bevarade 
material ar aven de gifta kvinnomas bamafddande till stor del osynliggjort. 
Det ar darfdr ofta svart att finna nagra upplysningar om elier nar kvinnoma 
blivit môdrar. 

Stationerad vagabond - Jenny Hâggberg 
Jenny Haggberg var under de sista aren av 1890-talet verksam vid fiera olika 
missionsstationer, bade vid sadana som tillhôrde Helgelsefdrbundet och vid 
norska stationer som etablerats inom Den Fria ë>stafrikanska Missionen men 
som under slutet av 1890-talet ôvertogs av Norska Missionsfdrbundet. Bland 
Helgelsefdrbundets stationer kan namnas att Jenny Haggberg arbetade i 
Pietermaritzburg och Saxony. De norska missionsstationema var Ekutanda
neni och Umhlali. Vid den sistnamnda arbetade bl.a. den norska missionaren 
Martha Sanne.IOO Jenny Haggberg var vid denna tid den missionar inom 
Helgelsefdrbundet som i stôrst utstrackning fortfor att vara ambulatorisk. 
Fram till Elin Witts ankomst 1901 var hon ocksa den enda missionar inom 
Helgelsefôrbundet som var ogift. Hon kunde foljaktligen utan fdrpliktande 
familjeband uppratthalia forbundets tidiga kringvandrande missionarsideal. 
Men aven om bilden av vagabonden Jenny Haggberg framtrader tydligt i 
materialet var det till etablerade missionsstationer hon styrde sina apostla
hastar elier hastritter. Missionsstationer var vid denna tid vanliga inslag i 
saval Helgelsefdrbundets mission som inom i stort sett ali vasterlandsk mis
sion i regionen. Bland Jenny Haggbergs koliegor kommenterades hennes 
vagabondliv pa fôljande satt: 

Vâr alskade syster Jenny, som tyckes hafva fàtt pâ sin !ott att vara litet har och litet 
der, har nu en tid mast vara pâ Ekutandeneni ... Hon ar sarskildt alskad af kaffrema, 
sâ jag har ibland tiinkt, att det ar derf<ire Gud ej lâter henne stanna lange pâ nâgon 
plats, pâ det folket ej mâ afguda henne. lOI 

Huruvida hon var sarskilt alskad av afrikaner elier inte kan inte belaggas 
utôver detta, men det ar tankvart. 

Vid tva tillf<illen fdrestod Jenny Haggberg under en langre tid arbetet vid 
missionsstationema i Ebenezer och Pietermaritzburg. Under en period runt 

98 Se t.ex. Av Herren har det skett. 1947, s. 30 f. 
99 "'Lâten bamen komma till mig'" av Ingeborg Johansson i Zulumissioniiren 1910, s. 67 f. 
"Tankar och erfarenheter" av Elin Karlson i Zulumissioniiren 1910, s. 56 f. 
100 Brev Oscar Emanuelson 9.1.1897 i TS 1897, s. 60. Brev Emelie & Oscar Emanuelson 
7.5.1898 i TS 1898, s. 253. Brev Jenny Haggberg 6. 7.1898 i TS 1898, s. 349 ff. 
101 Brev Amy & Hans Nilsson 16.12.1897 i TS 1898, s. 83. 
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sekelskiftet 1900 ansvarade hon fOr Ebenezers missionsstation, eftersom den 
missionar som annars forestod stationen hade tjanstledigt. Hon beskrev 
denna tid som fylld av arbete, framf6rallt môtesverksamhet och ansvar for 
skola och syskola. Som chef pa Ebenezer var hon aven forsamlingsledare 
och man kan i samband med detta notera hur hon oroades ôver afrikanska 
forsamlingsmedlemmars "fram- elier tillbakagang", som hon kallade det. 
Med egna citationstecken omtalade hon afrikanema som "bam".102 Jenny 
Haggberg hade aterkommande problem med sin halsa under vistelsen bade 
vid Umhlali och Ebenezer. 

Nar Emelie och Oscar Emanuelson befann sig i Sverige under aren 1900-
1901 forestods missionsarbetet i Pietermaritzburg av Jenny Haggberg. Trans 
segrar skrev foljande: "Pietermaritzburg med 4 predikoplatser, deribland 
fangelset, der môten hâllas hvarje sôndag, forestas af Jenny Haggberg under 
O. Emanuelsons vistelse i hemlandet". 103 Jenny Haggberg ledde saledes 
missionens verksamhet i denna stad. Vid denna tidpunkt var hon den enda 
kvinna som fôrestod en missionsstation inom Helgelseforbundets Syd
afrikamission.104 

Missionens skola i Pietermaritzburg hade 60-70 elever under Jenny 
Haggbergs tid som forestandare. 1 skolan och i môtesverksamheten samar
betade hon med tva afrikanska man. Hon besôkte aven kvinnoavdelningen 
pa stadens fangelse. Jenny Haggberg uppfattade fangelset som en dyster 
plats och detta sarskilt eftersom det hyste straffade av alla nationaliteter. 
Hon menade att de vita kvinnor som satt fangslade var de som sjunkit dju
past och att dessa kvinnor paverkade afrikanska kvinnor mycket negativt. 
Fôljden kunde bli, enligt Jenny Haggberg, att afrikanska kvinnor lockades in 
pa en dalig vag aven efter avtjanat straff.1os 

Jenny Haggberg var val medveten om stadsmissionens karaktar: 

Hiir har varit unge man fran Pretoria, Transvaal, Free state, Zululand och alla delar af 
Natal samt tillhorande de mest olika missionssiillskap; och saledes iir det ett stiindigt 
samarbete mellan missionen i staden och pa landet. En sâr, en annan vattnar, en annan 
skordar, och slutligen fà vi gemensamt gliidjas, om vi arbeta for Gud och ej i egna 
intressen elier for var forsamling.1 06 

Darefter poangterade hon betydelsen av att sprida evangelium bland arbetare 
i stader for att dessa i sin tur skulle kunna tala om vad de sett och hôrt for 
andra, foretradesvis pa landsbygden. 107 Pa sa satt kunde budskapet om Jesus 
na fier an dem som en liten grupp svenska missionarer i Helgelseforbundet 
kunde komma till tals med. 

102 Brev Jenny Hiiggberg 13.5.1900 i TS 1900, s. 221. 
103 "Ânnunagotfranarskonferensen vid Torp"-"Vidforbundsmoteta Torp" i TS 1900, s. 251. 
104 Ibid. 

105 Brev Jenny Hiiggberg 29.3.1901 i TS 1901, s. 151. 
106 Ibid. 
107 Ibid. 
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1 bâde Pietermaritzburg och pa Ebenezer fôrestod Jenny Haggberg mis
sionsstationer, nar man som annars ansags som stationsfôrestandare var pa 
tjanstledighet i Sverige. lnom Helgelsefôrbundet var man alltmer ansedda 
som stationsf6restandare nar missionen val etablerat sig. Samtidigt kunde 
alltsa Jenny Haggberg ocksa vara fôrestandare for en missionsstation under 
denna tid. Att hon var ogift var en fôrutsattning fOr detta. Gifta kvinnor som 
var missionarer med man och barn var i betydligt hôgre grad bundna till en 
station. Det finns dock inga teologiska elier bibelbaserade utlaggningar om 
gifta och ogifta kvinnors eventuellt olika uppgifter i Helgelsefôrbundets 
material fran Sydafrikamissionen. Det var man och framfôrallt barn som 
inskrankte gifta kvinnors mojlighet och utrymme fOr missionsarbete. 

Elin Witt pâ Bethel 
For Elin Witt innebar missionarsuppdraget inom Helgelsefôrbundet att hon 
stalldes infôr nya uppgifter och situationer. 1 sitt forsta brev fran Bethels 
missionsstation skildrade hon ett bybesok med mote blarid zuluer. Under 
motet fick alla som sa onskade avlagga vittnesbord. Elin Witt fôrundrades 
over att bâde svenska missionarer och zuluer deltog pa liknande satt under 
motet. Hennes tidigare erfarenheter som uppvuxen pa en missionsstation 
inom Svenska Kyrkans Mission praglade upplevelsen. Hon skrev: 

Det var nagot alldeles nytt for mig, ty sasom varande pa en af statskyrkans missions
stationer, da jag forr var hiirute, hade jag ej varit med om dylikt ... Saval man som 
kvinnor vittnade. De ha samme Gud, samme Fralsare som vi, de hôra till samma 
kropp, lemmar med oss i Jesu brud, men det var underligt att sitta der och hôra dem 
vittna och se det mor ker och el ande de blifvit raddade fran.l 08 

For Elin Witt var jamlikheten under motet en genomgripande upplevelse. 
Den omfattade bade kvinnor och man samt "vi" och "de", dvs. svarta och 
vita. Motet med Jesus hade raddat zuluerna fran morker och elande. Som 
delaktiga i samma tro var de raddade till ett annat, battre liv, enligt Elin 
Witt. lnom Svenska Kyrkans Mission var tydligen vittnesbôrd fran bâde 
kvinnor och man, svarta och vita, nagot mycket ovanligt. 

Elin Witt ansvarade fôr missionens skola vid Bethel. Hon undervisade 
omkring 20-30 elever, i aldrar fran fern till tjugo ar, i bl.a. lasning, skrivning 
och geografi. For Elin Witt var skolans plats inom missionen motiverad inte 
minst av dess funktion fôr framtida fôrsamlingsmedlemmar: 

Hvad som nu sas i dessa unga hjertan, skall en gang bara frukt, de vaxa snart upp; och 
pa dem, sa att saga, hvilar forsamlingens framtid, de ga ut ur skolan och in i forsam
lingen, for att bringa till mognad, hvad som forut blifvit sadt. 109 

108 Brev Elin Witt 6.11.1901 i TS 1901, s. 386 f. 
109 Brev Elin Witt 6.11.1901 i TS 1901, s. 387. Se aven brev Amy & Hans Nilsson 8.1.1902 i 
TS1902,s. 78. 
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Om hon med forsamling menade den organiserade eller den gudstjanst
firande ar inte klart. 

Under 1902 fdrestod Elin Witt missionsstationen Edokodweni. Denna 
station var en mindre s.k. utstation till Bethel, belagen nara lndiska Ocea
nen.110 Har var levnadsfdrhâllandena relativt spartanska. Huset vid stationen 
var byggt av plankor, som man funnit vid havsstranden, och av gras och gre
nar overstrukna med lera. Taket var av zinkplât. 1 huset fanns tvâ rum och 
ytterligare tvâ smâ "krypin", som Elin Witt kallade dem. Den vagg i huset 
som vette mot soder var ofta genomblot eftersom regnet vanligtvis kom frân 
detta vaderstreck. Missionaren var darfôr tvungen att ta ner de tavlor hon 
hade hangande pâ sodervaggen. Regnet var bekymmersamt ocksâ eftersom 
leran pâ yttervaggen lossnade. Plankoma, som huset var byggt av, var sâ 
otata att Elin Witt kunde sticka in sina hander mellan dem. Hon berattade 
ocksâ om hur regn och sand strommade in. Kyrkan vid missionsstationen var 
en stor hydda. 1 denna fanns tvâ bankar att sitta pâ under moten, ovriga del
tagare satt pâ golvet eller stod upp.III 

Som ogift kvinna och missionar ansvarade Elin Witt for missionen vid 
Edokodweni. Det finns inget i materialet som tyder pâ att nâgon diskussion 
skulle ha fôrekommit om huruvida denna uppgift var lamplig eller mojlig att 
genomfdra fOr en ogift svensk kvinna. Hon hade med storsta sannolikhet 
nâgon eller nâgra afrikanska missionsarbetare. Helgelsefôrbundets material 
lamnar dock inga uppgifter om detta. 

Kvinnor som arbetare - nâgra reflektioner 
Helgelsefdrbundets kvinnor i Sydafrikamission utfôrde till stor del sina upp
gifter vid missionsstationer under perioden 1894-1902. Detta hindrade dock 
inte att de fortfarande besokte afrikanska byar for att fdrmedla Guds ord. 
Det fanns en skillnad mellan majoriteten gifta kvinnor och de fà ogifta kvin
noma vad galler stationsansvar och mer ambulatoriska missionsmetoder. 

Aterkommande inslag i kvinnomas missionsarbete var skolundervisning, 
syskolor och motesverksamhet. À ven Emelie Emanuelson arbetade under de 
aktuella âren med skolarbete, trots att hon tidigare inte visat nâgot intresse 
fOr detta. Hon gjorde uppenbarligen nya metodiska overvaganden och sâg 
sakert ett behov av skolundervisning bland afrikaner i Pietermaritzburg. 
Helgelseforbundet mottog inte nâgot understod frân den engelska kolonial
overheten till sina skolor. Darmed ar emellertid inte sagt att de tog politisk 
stallning mot den engelska overheten i Natal. Skolomas overgripande syfte 
var att lara afrikaner att sjalva lasa bibeln. Kvinnoma inom Helgelseforbun
det riktade inte nâgon mer specifik verksamhet mot afrikanska flickor och 

110 Brev Elin Witt 31.12.1902 i TS 1903, s. 63. 
Ill Ibid. 
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unga kvinnor. 1 materialet lyser tankar om fostran av afrikanska flickor och 
unga kvinnor till goda, kristna fruar och môdrar med sin franvaro. Syskolor 
kunde emellertid vara ett undantag, eftersom de lockade manga flickor och 
kvinnor. Men ocksa inom dessa var bâda konen foretradda bland elevema. 

Helgelsefdrbundets kvinnliga missionarer startade inga s.k. bamhem for 
afrikanska flickor vid sina stationer, detta till skillnad fran kvinnoma i 
Svenska Kyrkans Mission. Skalen till att detta inte prioriterades i Helgelse
forbundet kan ha varit fiera: ekonomiska, utryrnmesmassiga och rnissions
metodiska. Kvinnomas brev vittnar inte om nagot stôrre engagemang for 
bamhem som missionsmetod. Genom Helgelseforbundets mission erbjods 
darfor inte barnhem som en tillflykt for afrikanska flickor och unga kvinnor. 
De kvinnliga missionarema beklagade samtidigt vad de uppfattade som afri
kanska flickors och kvinnors mer eller mindre fortryckta situation. Emelie 
Emanuelsons raddningsasyl i Pietermaritzburg riktade sig dock till just afri
kanska kvinnor. Hennes initiativ har likheter med Hedvig Passes planer pa 
raddningshem i Durban och med verksamheten i lmbewana i Dundee. 

Helgelseforbundets rnissionarer bedrev inte helier sjukvardsarbete inom 
ramen for sin mission. Man introducerade saledes inte vasterlandsk medicin 
utan visade sin omsorg genom att be for och med de sjuka. Jesus var den 
lakare som behôvdes for saval afrikaner som svenska missionarer. 112 

Regelbunden lôn- men otillrâcklig 
Helgelseforbundets styrelse fattade under de sista aren pa 1890-talet en del 
beslut om den ekonomiska ersattningen till sina Sydafrikamissionarer. 1 takt 
med att familjebildning blev vanligare bland missionarema beslutades om 
underhâllsbidrag for rnissionarsbam omfattande 100-200 kronor per barn. 
Samtidigt framgick det att gifta rnissionarer i Sydafrika erholl 1 200 kronor 
per ar i lon. Detta var i maj 1898.113 

1 augusti 1899 samlades missionarema i Sydafrika till konferens, som 
enhalligt stallde sig bakom en skrivelse till styrelsen i Sverige i vilken man 
begarde att ogifta och gifta rnissionarer skulle fâ samma lon, namligen 40 
pund arligen till ogifta och 80 pund till de gifta tillsammans. Styrelsen i Sve
rige var emot denna lonesattning men eftersom missionarema var eniga gick 
forslaget igenom. Skalet som styrelsen anforde for sin uppfattning var att 
den fordelning av pengar som rnissionarema foreslog, och fick igenom, inte 

112 Brev utan avsandare (troligen K. J. Johansson) "Fran Zulu" 16.7.1897 i TS 1897, s. 301. S 
[sic!] & K. J. Johansson 1.6.1900, i TS 1900, s. 239. "Herren, var Uikare" av Emelie 
Emanuelson 14.8.1900 i TS 1900, utan sida. Brev K. J. Johansson 11.4.1901 i TS 1901, 
s. 168. 
113 FAÔ, HF:s arkiv, AI: 1, HF:s protokollsbok 1890-1907, Styrelseprotokoll17.5.1898, § 6. 
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var rattvis. 114 Vad styrelsen menade med rattvis i detta sammanhang kom
menterades inte. 

Ar 1901 andrade sig uppenbarligen missionarema i Sydafrika och fore
s log en andring. Denna innebar att gifta missionarer skulle erhâlla olika lon, 
mannen 900 kronor per ar och kvinnan 800 kronor. Vidare beslutades om 
100 kronor i underhâllsbidrag till varje missionarsbam over tva ar.11s 

Fribaptistsamfundets kvinnliga missionarer tycks inte ha ïatt nagon 
regelbunden lon. Lünen for missionarema i Helgelseforbundet kan dock 
jamfüras med lonema i Svenska Kyrkans Mission, dar ogifta kvinnor ar 
1900 som hügst fick 50 pund i arslon medan manliga missionarer hade 200 
pund. Gifta kvinnor fick ingen egen lOn. Underhâllsbidraget till missionars
bam i Svenska Kyrkans Mission var 6 pund per ar. For att kunna jamfüra 
kan man erinra sig lünesattningen i Helgelseforbundet 1899, namligen 40 
pund till ogifta missionarer och 80 pund till de gifta tillsammans. Ogifta 
kvinnliga missionarer i Svenska Kyrkans Mission hade foljaktligen en nagot 
hügre lon an vad missionarema i Helgelsefürbundet hade. Daremot tjanade 
mannen i Svenska Kyrkans Mission betydligt mer. 

Bâde vad galler regler for familjebildning inom missionen, som framkom 
i samband med Amy Brobergs och Hans Nilssons aktenskap, och missiona
remas ekonomiska villkor styrde missionarema i star utstrackning sjalva 
utvecklingen. Styrelsen fOr Helgelseforbundet i Sverige hade visserligen 
synpunkter, och ganska kritiska sadana, men den hade ingen framgang i sitt 
agerande gentemot missionarema i Sydafrika. Lünen for missionarer hade 
att doma av uttalandena i arendet varit olika for gifta och ogifta missionarer 
fore 1899 ars beslut. Styrelsen ville fortsatta pa denna linje men missiona
rema foretradde en annan asikt. Efter tva ar beslutades om nya riktlinjer som 
innebar att gifta kvinnor och gifta man fick olika lon. Bade reglema for 
aktenskap och de ekonomiska villkoren for missionarer innehüll skillnader 
baserade pa kon. Efter 1901 fick mannen battre lOn er och det var ocksa 
mannen som omfattades av aktenskapsreglema, inte kvinnoma. 

Ekonomiskt sett var Helgelseforbundet uppenbarligen inte nagon tros
mission. Missionarema behovde inte lita enbart till Gud for sin overlevnad. 
Missuppfattningar rorande denna aspekt pa trosmission cirkulerade under 
1890-talet. Sa skrev exempelvis en engelsk missionar vid sekelskiftet 1900 
att missionarema inom Helgelseforbundet inte fick regelbundet underhâl1. 116 

Att missionarema levde under knappa ekonomiska forhâllanden râdde det 
daremot inget tvivel om. 

114 FAO, HF:s arkiv, A 1:1, HF:s protokollsbok 1890-1907, Styrelseprotokoll 30.11-
1.12.1899, § 3. 
115 FAO, HF:s arkiv, A 1:1, HF:s protokollsbok 1890-1907, Styrelseprotokol128-29.6.1901, 
§ 4. 
116 "En engelsk missionar om vâr mission i S. Afrika" (ôversattning av Nelly Hall) i TS 1900 
(sidnumrering saknas). 
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For exempelvis Emelie och Oscar Emanuelsons overlevnad sag sig som 
namnts mannen tvingad att lonearbeta som snickare. Under perioder arbe
tade han darîor som snickare pa dagama medan han hôll missionsmoten pa 
kvallama. Emanuelsons motiverade detta med att de dels behôvde inkomsten 
och dels att afrikaner anda arbetade under dagama och da inte kunde delta i 
mission ens verksamhet.117 Y tterligare forsok a tt ïa ekonomin i bal ans gj orde 
Emanuelsons nar de salde sin oxvagn for att betala av skulder som upp
kommit nar kapellet i Pietermaritzburg byggdes. De hade anda redan fôrlorat 
de fiesta av sina oxar efter rinderpesten. Sina sista fern oxar gav de bort till 
evangelisten Johannes eftersom han behôvde dem for att ïa ihop lobola for 
sin blivande hustru.118 

Missionarema kunde se en risk med alltfor mycket lonearbete pa annat 
hâll, men de hade med storsta sannolikhet inte nagot val om de skulle kunna 
fôrsorja sig och sina familjer. De borde agna mer tid at att ga ut bland fol
ket.119 1 detta sammanhang var "missionaren" detsamma som en man. Man
nen kunde genom olika kroppsarbeten utanfor hemmet tjana pengar till 
familjen medan de kvinnliga missionarema arbetade intensivt i sina hushâll, 
men detta gav sallan nagra pengar. Emelie Emanuelson beklagade vid ett 
tillflille, nar hennes balsa gav vika, att hon inte orkade sy hela kvallama, 
vilket hon vanligtvis gjorde. Hon tackade darfor sarskilt fOr de klader som 
skickats fran Sverige till Sydafrika. 120 Manniskor i Sverige stodde Helgelse
fôrbundets mission genom att skanka pengar och genom att skicka klader 
och livsmedel till Sydafrika. Matvaroma var till missionarema medan kla
dema oftast vidarebefordrades till afrikaner.121 

Helgelseforbundets styrelse forbjod i juni 1901 missionarer att agna sig 
at annan sysselsattning "an den som deras kallelse sasom missionarer kra
ver".122 Styrelsen forbjod aven missionarer att skaffa sig privat egendom 
inom ramen fOr sina missionsuppdrag. Sistnamnda beslut var inte minst 
foranlett av att Emelie och Oscar Emanuelson gjort just detta i Pietermaritz
burg. Styrelsen beslutade vidare att superintendentema i Sydafrikamissionen 
skulle uppratta handlingar vilkas innehâll skulle klargora att missionssall
skapet Helgelseforbundet hade aganderatt till hus och jord vid missions
stationema.123 

117 Brev Emelie Emanue1son 19.11.1897 i TS 1898, s. 18. 
118 Brev Eme1ie Emanue1son 23.9.1899 i TS 1899, s. 435. 
119 Brev Jenny Haggberg 3.10.1899 i TS 1899, s. 463 f. 
120 Brev Emelie Emanue1son 24.11.1901 i TS 1902, s. 11. 
121 BrevK. J. Johansson20.5.1897 i TS 1897, s. 205. 
122 FAO, HF:s arkiv, A 1:1, HF:s protokollsbok 1890-1907, Styre1seprotokoll28-29.6.1901, 
§ 7, § 8. 
123 Ibid. 
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Jul pâ Helgelsefôrbundets missionsstationer 
Det ar svart att fa nagon mer omfattande kunskap om livet vid Helgelsefdr
bundets missionsstationer och foljaktligen om hur de kvinnor som var mis
sionarer levde under vardag och helg. Skalen till detta ar bade den begran
sade tillgangen till material och materialets karaktar. Om helgfirande vid 
stationema kan man veta nagot, sarskilt om julen. Runt sekelskiftet 1900 
aterkommer beskrivningar av olika julfiranden i Trons segrar. Det var for
modligen exotiskt att fira svensk jul i Sydafrika och beratta om ett 
Nordeuropa i miniatyr. 

Ingeborg och K. J. Johansson ordnade julfirande pa Betania den 23 
december 1899. Omkring 160 afrikaner kom for att delta, man drack te och 
at brod och klader delades ut. Missionarema hall aven en sarskild fest for 
afrikanska barn under vilken var och en fick paket. Juldagen inleddes med 
julotta och foljdes under eftermiddagen av dopfdrrattning i en narliggande 
flod da fern afrikaner och en vasterlanning doptes.124 Utdelning av klader 
aterkom aven som ett inslag under julfesten aret darpa.12s 

Julfesten pa Fridhems missionsstation erbjod ett rikare utbud av gotter, 
namligen sockervatten, brod, karameller och smabrod. Missionarema Elin 
och K. V. Karlsson delade ut klader till afrikanska bam.126 V id ett julfirande 
i Port Shepstone kan man notera ytterligare inslag. Har bjüds pa mat och 
missionarema gav de afrikaner som bedomdes ha uppfdrt sig val i sondags
skolan en extra present bestaende av klader.127 

En jul vid Bethel 1901 maste namnas. Elin Witt beskrev hur bünhuset vid 
denna station klatts med grant och blommor. Juldagsmorgonens moten 
avbrots av maltider under vilka zuluema at den mat de sjalva tagit med sig. 
Juldagen vid Bethel innehüll aven dop och brodbrytelse.128 

Julfestema inom Helgelsefdrbundet hade innehâll som kanns igen fran 
firandena inom Svenska Kyrkans Mission. Som kristna satte missionarema 
moten och gudstjanster, dop och andra konfessionella inslag i centrum. Nagon 
form av mat och dryck, utdelning av klader till afrikaner och extra gavor till 
de afrikaner som missionarema menade hade uppfdrt sig val var ocksa ater
kommande inslag. Den omedelbara kopplingen mellan kristen mission, i det 
har fallet kristet julfirande, och utdelning av vasterlandska klader till afrika
ner var typisk. Julfirandena vid Helgelseforbundets missionsstationer fOre
falier inte ha innehâllit nagra utpraglade svenska inslag, som t.ex. svensk 
julmat. Det fdrekom inte heller jultrad som ersattning for julgran, men val 
annat grant. Som en vackelsebaserad mission foretradde Helgelseforbundet 

124 Brev Ingeborg & K. J. Johansson 29.12.1899 i TS 1900, s. 60. 
125 Brev Ingeborg & K. J. Johansson 3.1.1901 i TS 1901, s. 62. 
126 Brev Elin & K. V. Karlsson 25.1.1900 i TS 1900, s. 77. 
127 Brev Ingeborg & K. J. Johansson 10.1.1902 i TS 1902, s. 58. 
128 Brev Elin Witt 3.1.1902 i TS 1902, s. 76 f. 
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mer aterhâllsamhet i varldsligt, materiellt avseende. Den begransade ekono
min hade sakert betydelse fOr denna hâllning. Gavoma var dock betydelse
fulla eftersom dei all enkelhet skulle paminna om Guds gava, Jesus. 

Diskussioner vid missionârskonferenser 
1 Helgelseforbundets missionarskonferenser deltog kvinnliga och manliga 
missionarer pa lika villkor. Detta gallde bâde gifta och ogifta kvinnor. Vid 
den fOr skandinaviska missionarer gemensamma missionarskonferensen i 
Durban i juni 1896 framgar detta tydligt. Konferensens deltagare kom frân 
mindre, vackelsebaserade missionssallskap. Fran Sverige deltog f6rutom 
Helgelseforbundets missionarer aven representanter fran Fribaptistsamfun
det. Under konferensen talade bâde kvinnor och man. Jenny Haggberg 
utgick fran Psaltarpsalmen 63 och poangterade att manniskan torstar efter 
Gud. Psaltarpsalmen 78 inledde Amy Nilssons tal och hon betonade att 
manniskan maste vara lydig infor Gud for att hon ska kunna ledas pa ratt 
vag. 1 motesrapporten fran missionarskonferensen anvandes samma sprak
bruk i beskrivningen av kvinnors och mans bidrag. 129 Det rader inget tvivel 
om att det var en markant skillnad mellan kvinnors stallning i missionars
konferenser i Helgelseforbundet respektive i Svenska Kyrkans Mission. 

Vid ovan namnda konferens i Durban 1896 diskuterade missionarema 
hur de hast skulle na afrikaner med evangelium. Man framholl vikten av att 
besoka manniskor, umgas med dem och lara kanna deras levnadsvillkor. 
Missionarema skulle alltid hâlla malet med sitt arbete klart for sig, namligen 
att predika evangelium och fora manniskor till Kristus. Detta uppdrag 
omfattade bade kvinnor och man som var missionarer.130 

Fiera fragor behandlades som rorde hur missionema skulle forhalla sig 
till afrikanska seder och traditioner som t.ex. polygami och afrikaners klade
drakt. Vidare stalldes fragor om hur man skulle bemota flickor som forfolj
des for sin kristna tro, flickor som tvingades till aktenskap och kvinnor som 
ville bli kristna men som hade icke-kristna makar. Aven anvandandet av 
afrikanskt ol kommenterades. Slutligen fragade sig missionarema hur 
mycket de skulle satsa pa skolundervisning. 1 Trans segrar har redaktionen 
av okiind anledning valt att inte redogora for hur konferensen forholl sig till 
dessa fragor utan bara redovisat att de diskuterades.131 Nagot ytterligare 
material har inte gâtt att finna for att na vidare kunskap om diskussionema 
vid namnda konferens. 

Aret darpa diskuterade en liknande konferens afrikaners oldrickande. 
Konferensen ansag att detta var skadligt oavsett mangd och att kristna darfor 

1Z9 "Referat ofver Skandinaviska missionaremas konferens i Durban" i TS 1896, s. 282 ff. 
130 Ibid. 
131 "Referat ofver Skandinaviska missioniiremas konferens i Durban" i TS 1896, s. 284 f. 
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helt skulle avsta fran att dricka al. Om en kristen drack al skulle denna ute
slutas fran den kristna forsamlingen. À ven seden a tt forlovade par levde till
sammans under en veckas tid fOre giftermal ansags syndig och den skulle 
darmed bekampas. Daremot menade rnissionema att det inte fanns anledning 
att ogiltigforklara afrikaners aktenskap eftersom den engelska lag som gaUde 
i Natalkolonin erkande dessa. Missionarema var positiva till engelsk lag och 
skalen till detta var bl.a. att denna lag efterstavade att afrikaner byggde fyr
kantiga, och som materialet uttrycker det, "ordentliga" hus med dorrar, 
fonster, bord, stolar och sang. Om dessa krav efterlevdes kunde afrikaner fà 
reducerad skatteborda. For att komma i atnjutande av lagre skatt var det 
ocksa fordelaktigt for en afrikansk man att enbart ha en hustru. Skatten 
foljde antalet hushâll och eftersom varje hustru hade sitt eget hem, eller 
hydda, okade hyddskatten for polygama man. Missionarskonferensen hop
pades att denna engelska lag skulle komma att galla i hela Natal och Zulu
land.l32 Missionarema var uppenbarligen ense med den engelska kolonial
overhetens malsattning att infora en vasterlandsk norm for husbyggen och 
inredning. En negativ hâllning gentemot polygami tycks ocksa i detta fall ha 
varit gemensam for kolonialmakt och missioner. Nar Helgelseforbundet 
samlades for egna overlaggningar var dock installningen till polygami inte 
sa entydig. Missionema papekade vid en samling 1898 att man inte tankte 
anmala de afrikaner som brot mot kolonialadministrationens lagar.133 Hum
vida den engelska kolonialmakten hade rapportorer vid missionarskonferen
ser har hittills inte gatt att utrona. 

F orutom deltagande vid stôrre konferenser samlades Helgelseforbundets 
missionarer aven till regelbundna kvartalsmoten. Vid dessa deltog bade 
kvinnor och man som var missionarer. Kvartalsmotena kunde vara gemen
samma fOr missionarer inom Helgelseforbundet och Fribaptistsamfundet, 
som i materialet ofta kallades for "Brodraskapet". 134 Dessa moten hade vid 
fiera tillfâllen fà deltagare fran den svenska missionarskaren. Det var inte 
minst praktiska skal som gjorde att missionarer hade svart att resa till kvar
talsmoten. Eftersom vissa missionarer under perioder inte agde nagon hast 
avskrackte de langa avstanden. Att fârdas pa annat satt an till fots kunde 
vara alltfor kostsamt. 135 K vartalsmotena var andock valbesokta eftersom de 
halls tillsammans med kristna afrikaner fran hela Natal. Bade afrikaner och 
svenska missionarer avlade vittnesbord och ledde gemensam bon. Boendet 

132 Brev utan avsiindare (tro1igen K. J. Johansson) "Fran Zu1u" 16.7.1897 i TS 1897, s. 302 f. 
133 Brev Jenny Hliggberg 6.7.1898 i TS 1898, s. 351. 
134 Brev Eric Andersson 3.11.1897 i TS 1898, s. 15 f. Brev K. J. Johansson 4.2.1898 i TS 
1898, s. 112. Brev Amy & Hans Nilsson 16.9.1898 i TS 1898, s. 426 f. Â ven missionlirer frân 
andra missioner lin Fribaptistsamfundet deltog vid olika tillfiillen. Under ett miite 1902 fanns 
t.ex. nordamerikansk, enge1sk och skotsk representation. Brev Amy & Hans Nilsson 
29.4.1901 i TS 1901, s. 181. Brev Ingeborg & K. J. Johansson 10.1.1902 i TS 1902, s. 58. 
13S Brev Eme1ie Emanue1son 19.11.1897 i TS 1898, s. 18. 
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under kvartalsmotena var daremot uppdelat efter hudHirg. Afrikaner bodde 
for sig och svenskar for sig. À ven under vissa motespunkter kunde en upp
delning melian vasterlanningar och afrikaner ske.136 Om detta skedde av 
sprakskal elier nagot annat skal kan diskuteras. 

Vid ett kvartalsmote 1898 diskuterades huruvida man som bade flera 
fruar kunde tillatas bli medlemmar i den kristna fôrsamlingen. De flesta 
afrikanerna vid motet var for a tt sa kunde ske. À ven missionaren Hans Nils
son talade fôr denna hallning. Ovriga svenska missionarer finns inte namn
givna i materialet men alla sades ha hyst samma uppfattning. De hiinvisade 
till bibelord i Forsta Timotheosbrevet 3:2 och Titusbrevet 1:6. Av dessa bibel
ord framgick det, menade missionarerna, att det fanns forsamlingsmedlem
mar under den forsta fôrsamlingens tid som bade flera fruar. Amy och Hans 
Nilsson skrev i Trans segrar: "Ty om det ej fôrekommit, skulle det ju ej 
behôft namnas, att en forsamlingsforestandare elier diakon endast skulle 
hafva en hustru."l37 Forbundet valde att tolka dessa bibelord som stod for 
polygyni, snarare an som krav pa skilsmassor under den forsta kristna for
samlingens tid. Helgelseforbundet bade saledes en oppen hâllning gentemot 
polygyni till skillnad fran t.ex. katolska missionarer.138 Att kvinnor som 
hustrur till en polygam man kunde tillhôra en kristen forsamling var inget 
problem eftersom kvinnor var monogama. Polyandri forekom inte i Syd
afrika. Det fanns en betydande diskrepans mellan denna instalining bos 
Helgelseforbundets missionarer och den instalining som de tycks ha stallt 
sig bakom, nar flera missioner samlades till gemensam konferens 1897. 

Afrikanska kvinnor i fërsamlingens tjânst 
Det ar svart att fâ kunskap om andelen kvinnor och man i de tidiga forsam
lingarna inom Helgelseforbundet i Natal och Zululand. Dopstatistiken ger 
inte nagon information om fôrdelning mellan konen. Afrikanska flickor och 
kvinnor var med storsta sannolikhet en stor grupp bland dem som lat dopa 
sig inom ramen for Helgelseforbundets mission, precis som i manga andra 
missioner i regionen. Under aren runt sekelskiftet 1900 ger materialet fran 
Helgelseforbundets Sydafrikamission flera inblickar i hur zulukvinnor 
mycket aktivt arbetade for missionen. 

Forsta gangen Helgelseforbundet samlade afrikanska kristna och sarskilt 
evangelister till konferens var i juli 1897 vid Ebenezer. Bade kvinnor och 

136 Brev Eric Andersson 3.11.1897 i TS 1898, s. 15 f. Brev K. J. Johansson 4.2.1898 i TS 
1898, s. 112. Brev Elin & K. V. Karlsson 14.6.1898 i TS 1898, s. 305 f. Brev Hans Nilsson 
18.1.1899 i TS 1899, s. 97. Brev Jenny Haggberg 3.10.1899 i TS 1899, s. 460 f. 
137 Brev Amy & Hans Nilsson 16.9.1898 i TS 1898, s. 427. 
138 BrevEric Andersson 12.9.1900 i TS 1900, s. 324. SeavenHansNilsson 9.11.1900i TS 1901, 
s. 12, som inte vill gâ in pâ denna frâga med hansyn till att han inte vill dôma andra missioners 
arbete. 
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man var med vid detta tillflille. Afrikanska kvinnor deltog i diskussionema. 
Huruvida nagon afrikansk kvinna formelit sett var evangelist gar inte att 
utrôna. Afrikanska kristna kommenterade vid detta tillfalie bl.a. att de svens
ka missionarema "hade vunnit dem genom att ga ned till dem, sitta i deras 
hyttor och ata af deras mat". 139 Denna uppfattning kan ses som ett resultat 
inte minst av den ambulatoriska missionsmetoden, som fôrde missionarer 
nara afrikaner. Materialet ger inte nagon kunskap om hur missionarema 
agerat vid denna samling och inte helier om vilka afrikaner som deltagit. 

En zulukvinna, som missionarema kaliade "var syster Anna", var verk
sam inom missionen. Hon var forsamlingsmedlem vid Bethel och missione
rade sjalv vid Umsundezi, bara nagra kilometer bort. Amy och Hans Nilsson 
skrev "att Herren fraiser syndare vid Umsundezi hos var syster Anna". Hon 
samlade folk fran trakten och talade med dem om Jesus.140 Namnet Anna, 
efter Jesus mormor, torde hon ha Ïatt vid dopet. 

I Trans segrar 1898 aterfinns ett fotografi pa kristna afrikaner. Afrikaner 
fran fiera missionsstationer ar avportratterade. Redaktôren for tidskriften 
skrev med anledning av att fotografiet infordes: "Vi tro att det skali intres
sera missionsvannema att se dessa svarta, som med oss aro delaktiga i 
samma tro och nâd, och sarskildt de infôdda evangelistema."141 Den kristna 
tron forenade saledes missionsvanner i Sverige, svenska missionarer i Syd
afrika och kristna afrikaner. En upprakning av evangelistema pa fotografiet 
fôljde darefter. Tva av kvinnoma presenteras som hustrur till nagon man 
som var evangelist. Darefter fôljer sju kvinnor som inte presenteras som 
fruar och inte helier som bibelkvinnor elier nagot liknande. Texten i Trans 
segrar kan tolkas som att kvinnoma var medlemmar i fôrsamlingen elier att 
de var evangelister. Tolkningen ar inte helt enkel att gôra. Daremot talar 
mycket fOr att kvinnoma var aktiva fôrmedlare av evangelium aven om de 
till tite ln in te kaliades evangelister. K vinnoma presenterades med namn och 
for fiera av dem ocksa vad deras namn betydde: 

Unokuhlupeka, vilket pa zulu betyder "hon har lidande; och hon bar med 
ratta sitt namn, derfôr ar sa godt, att hon vander blicken uppat". 
Uqvedile, "hon har slutat; och Gud vare lof, att hon har slutat upp med 
att vandra i synden". 
Umzondwase, "hon ar hatad af andra". 
uNobelungu, "hon ar med det hvita folket". 

- uMalida 
- Majwabi 
- Maxwaizana, "hon ar vamad".142 

139 Brev K. J. Johansson 9.7.1897 i TS 1897, s. 284. 
140 Brev Amy & Hans Ni1sson 16.12.1897 i TS 1898, s. 83. 
141 "Illustration" i TS 1898, s. 87 f. 
142 "Illustration" i TS 1898, s. 87 f. 
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Kristna zulukvinnor tog aktiv del i missionsarbetet under Helgelseforbun
dets forsta tid som mission i Natal, kanske till och med under benamningen 
evangelister. Â ven om sa inte var fallet utfôrde de med storsta sannolikhet 
arbetsuppgifter liknande de som manliga evangelister gjorde. Men den fort
satta utvecklingen i Helgelseforbundet ar entydig. Precis som i de fiesta mis
sioner vid denna tid satsade man pa afrikanska man som evangelister. 

Vid ett kvartalsmote under 1899 omnamndes enbart man som evangelis
ter. Vid denna samling fanns inga afrikanska kvinnor namnda overhuvudta
get. Under kvartalsmotet diskuterades sarskilt planeringen av en bibelklass 
for evangelister. Inom ramen for detta initiativ aterfanns inget som tydde pa 
att afrikanska kvinnor inkluderades. A v de svenska missionarer som talade 
vid detta mote aterfanns en kvinna, namligen Amy Nilsson.143 

1 april 1899 var Helgelseforbundet for forsta gangen med och ordnade en 
bibelkurs for afrikanska evangelister. Den hôlls vid Bethels missionsstation i 
Zululand. Tio evangelister deltog; tva tillhorde forsamlingar inom Fribap
tistsamfundet, en kom fran den norska missionen vid Ekutandaneni och sju 
evangelister tillhorde Helgelseforbundets forsamlingar. Svenska och norska 
man som var missioniirer ledde undervisningen. Det finns inget i materialet 
som tyder pa att afrikanska kvinnor deltog vid detta tilWille. Bland de mis
sionarer som undervisade aterfanns inte helier nagon vasterlandsk kvinnlig 
missionar. 144 Vid ett liknande kurstilWille tva ar senare var monstret det
samma. De afrikanska evangelister som deltog var alla man och under
visningen skottes av Helgelseforbundets missionarer Eric Andersson, K. J. 
Johansson och Hans Nilsson.145 

Under slutet av 1899 verkade atta afrikanska man som evangelister inom 
Helgelseforbundets Sydafrikamission.146 Â ven vid andra tilWillen framgar 
att missionen satsade pa man som evangelister.147 Att vara evangelist var for 
ovrigt inte nagot ekonomiskt formanligt uppdrag eftersom missionens lon 
var blygsam, namligen ett pund i manaden samt helst, nar det var mojligt, 
ersattning for den hyddskatt som uttaxerades av kolonialoverheten. Nar det 
var ekonomiskt karva tider i regionen var det oftast nodvandigt for Helgelse
forbundets evangelister att forsorja sig pa annat lonearbete.148 

Vid Helgelseforbundets arsmote i Sverige 1899 gav Nelly Hall en statis
tisk redogorelse for missionen i Sydafrika. Hon angav att det utôver de 
svenska missionarerna fanns sju elier atta afrikanska missionsarbetare. 

143 "Referat ofver kvartalsmotet vid Ebenezer ... "av Jenny Haggberg i TS 1899, s. 228 ff. 
144 Brev Hans Nilsson odaterat (apri1-maj) 1899 i TS 1899, s. 259 f. 
145 Brev Hans Nilsson odaterat 1901 i TS 1901, s. 327. 
146 FAÔ, HF:s arkiv, A 1:1, HF:s protokollsbok 1890-1907, Styrelseprotokoll 30.11-
1.12.1899, § 3. 
147 Brev Eric Andersson 27.7.1897 i TS 1897, s. 304. Brev K. V. Karlsson 6.8.1897 i TS 
1897, s. 349. Brev Eric Andersson odaterat 1901 i TS 1901, s. 120. 
148 Brev Amy & Hans Nilsson 16.12.1897 i TS 1898, s. 85. 
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Vidare redogjordes for laget vid varje missionsstation. Bethel och dess ut
station Ohvandhle raknade 55 kommunikanter och 33 dopkandidater. Skolan 
pa Bethel hade 53 elever, sondagsskolan omfattade 30 stycken och tre afri
kanska man var evangelister inom missionen. Vid Ebenezer och dess tva 
utstationer fanns 139 forsamlingsmedlemmar. Sondagsskolan omfattade hiir 
70 barn och vid stationen arbetade tre evangelister. Fridhems missionssta
tion vid Port Shepstone omfattade 11 dopta, ytterligare fyra dopkandidater, 
12 elever i skolan och en afrikansk evangelist. Missionen i Pietermaritzburg 
redovisade daremot ingen statistik eftersom dess besokare inte var stadigva
rande bosatta i staden. 149 1 Nelly Halls redogorelse var enbart afrikanska 
man evangelister och som framgatt var det svart att tà kunskap om konsfor
delningen i statistiken. Att afrikanska kvinnor fortsatte arbeta fôr missionen 
aven efter att de i arsredogore1sema forsvunnit som evangelister star dock 
klart. Ett par exempel gar att spara i Trans segrar. 

Vid en av Bethels utstationer, Ohvandhle, verkade en evangelist vid 
namn Willy tillsammans med sin hustru. Hustruns namn aterfinns inte i 
materialet. Att hon aktivt arbetade i missionen framgar dock tydligt. Under 
en period arbetade namnde Willy pa annan ort for att kunna betala av en 
kreatursskuld (lobola) till sin svarfar efter inganget aktenskap. Hans hustru 
ansvarade da for skolan vid Ohvandhle. Motesverksamheten skulle daremot 
missionarema pa Bethelleda. Deni kalloma namnlosa kvinnan ledde skol
arbetet under atminstone ett halvars tid.150 

Aven vid utstationer till Ebenezer arbetade afrikanska kvinnor inom mis
sionen. Har var unga kvinnor assistenter at afrikanska man som var evange
lister och de arbetade i skolverksamheten. Vid tva olika platser redovisades 
denna arbetsordning och bada gangema aterfanns mannen med namn medan 
kvinnoma var namnlôsa.151 Det rorde sig med storsta sannolikhet inte om 
fruar till evangelistema, eftersom sadana fôrhallanden vanligtvis noterades. 

Helgelseforbundet utsag K. J. Johansson och Hans Nilsson till s.k. 
superintendenter for missionsarbetet i Sydafrika i juni 1901. Darmed in trad
de en ny fas i organisationen av fôrbundets Sydafrikamission. Styrelsen i 
Sverige fattade sitt beslut bl.a. pa grundval av ett forslag om superintenden
ter framstallt av missionarema i Natal och Zululand.152 Samma ar som tva 
man blev superintendenter inom Sydafrikamissionen lamnade Nelly Hall 
ledningen for Helgelseforbundet och reste till USA. Helgelsefôrbundet sak
nade darefter kvinnor i centrala positioner. Man hade saledes formell makt i 
styrelser och kommittéer i Sverige och tva man fick ledande stallning inom 
missionen i Natal och Zululand. Majoriteten av Helgelseforbundets mis-

149 "Redogore1se for vâ.r mission i S. Afrika och S. Amerika" av N Hall i TS 1899, s. 317 f. 
150 Brev Hans Ni1sson 9.7.1899 i TS 1899, s. 347. Brev Hans Nilsson 8.1.1900 i TS 1900, s. 76. 
151 Brev Eric Anderssonjan. 1902 i TS 1902, s. 90. 
152 FAO, HF:s arkiv, A 1:1, HF:s protokollsbok 1890-1907, Styre1seprotokoll28-29.6.1901, 
§ 5. 
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sionsstationer i regionen leddes ocksa av man. Undantagen var de ogifta 
kvinnoma Jenny Haggberg och Elin Witt. For de gifta kvinnoma var akten
skap och sarskilt bamafodande begransande faktorer for mojligheten att 
verka som missionarer med stationsansvar. 

Bilden av en mission med ett ledarskap alltmer dominerat av man ar tyd
lig. 1 den sydafrikanska missionen satsade Helgelseforbundet pa afrikanska 
man som evangelister. Varken kvinnliga eller manliga missionarer tycks pa 
nagot mer medvetet satt ha verkat for afrikanska kvinnor som evangelister. 
Att afrikanska kvinnor fortfarande var verksamma som spridare av det 
kristna budskapet ar dock klart. De ornnarnns emellertid sallan i materialet.153 

Kvinnornas hâllning till kriget mellan boer och 
britter 1899-1902 
De kvinnor som var missionarer inom Helgelseforbundet kunde se bade for
delar och nackdelar for afrikanemas vidkommande med vasterlandsk civili
sation. Hur de stallde sig till vasterlandskt kolonialstyre, konkretiserat som 
brittiskt i Natal och Zululand, har delvis redan framgatt. Det kan tydliggoras 
an mer genom ett narmare studium av hur kvinnoma under det sydafrikanska 
kriget aren 1899-1902 forholl sig aven till afrikanemas kamp mot overhe
ten, boer och engelsman. 

K vinnoma intog genomgaende en pro-brittisk hâllning aven om de 
atminstone inledningsvis gjorde forsok att hâlla sig neutrala. Fore krigsut
brottet beklagade kvinnoma den oroliga situationen och onskade in i det 
sista att spanningen mellan britter och boer skulle kunna losas pa fredlig 
vag. 1 materialet har jag inte funnit nagot som tyder pa att Helgelsefôrbun
dets missionarer uppmanats att hâlla sig neutrala till de krigande partema. 

Under senare delen av 1899 forskracktes Emelie Emanuelson over hur 
situationen for Sydafrika skulle bli om krig brot ut. Samtidigt hoppades hon 
att Natal och Zululand i stor utstrackning skulle skonas eftersom "boHan
dame ingen makt ha" i denna region.154 Att sainte blev fallet blev alla varse 
under kriget. 

Nar kriget brutit ut rapporterade Emelie Emanuelson att alla Helgelsefor
bundets missionarer var valbehallna. Under krigets ar fortfor detta forhâl
lande och det var saledes ingen av forbundets missionarer som tvingades fly, 
hotades eller led nagon fysisk skada. Man forberedde sig dock for eventuell 
flykt, men aven den skulle i sa fall kunna bli problematisk. Dels var i 
Durban, dit manga flydde, redan fullt av flyktingar, sjuka och sarade, dels 

153 Fiedler 1994, s. 303 ff. Âven Neill 1964, s. 218 uppmlirksammar denna aspekt i modem 
missionshistoria. 
154 Brev Emelie Emanuelson 23.9.1899 i TS 1899, s. 436. 
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saknade en del av missionarema fortskaffningsmedel. De hade varken hast 
elier asna. 155 Durban ansags av missionarema som den enda sakra platsen 
att fly till eftersom engelsmannen hade krigsfartyg pa redden.156 

Aven om en del fôrberedelser gjordes for att man skulle kunna ge sig av 
fran missionsstationema var missionaremas onskan att inte lamna respektive 
plats, utom i yttersta nodfall. Bedomningen var att Helgelseforbundets sta
tioner inte var tillrackligt attraktiva fOr de krigande partema att tillforskansa 
sig. Emelie Emanuelson skrev att missionarskollegoma "tanka, att deras 
platser ara for sma och ansprakslosa, for att adraga sig fiendemas uppmark
samhet. Àfvensa ligga de nagot afsides fran den allmanna strakvagen."157 
Inte helier Emanuelsons tankte lamna sin station i Pietermaritzburg, savida 
de inte blev tvingade. Verksamheten var begransad eftersom afrikanema, 
enligt Emelie Emanuelson, var radda for att vistas i staden och darfor gick 
hem till sina byar. Det var mot slutet av 1899 ett trettiotal som fortfarande 
kom till undervisningen i missionsskolan.158 

Emelie Emanuelson fôrfasade sig over boemas framfart och ansag att de 
drag fram som rovare i bâde Natal och Zululand. Hon skrev vidare: 

Det jaser bland de svarta, ty de hafva af gammalt hat till alla hvita, men i synnerhet till 
boema, som hafva behandlat dem pâ det grymmaste satt, som kan tankas. 159 

Emelie Emanuelsons pro-brittiska hâllning i kraftmatningen mot boema var 
framst grundad i uppfattningen att engelsman behandlade afrikaner battre an 
vad boer gjorde. Afrikanema levde under alla omstandigheter under svara 
forhâllanden och foredrog, av fâ valmojligheter, engelsmannen framfor 
boema som overhet. A v den anledningen stôdde zuluema och den forre 
zulukungen Dinizulu den engelska Natalregeringen, trodde hon. Ett av 
skalen till detta var enligt Emelie Emanuelson att boema under krigets 
plundringar stal boskap fran afrikanema. Att afrikaner eventuellt skulle bli 
indragna som stridande i kriget oroade henne.160 

Hos Amy och Hans Nilsson fanns en liknande pro-brittisk hallning, men 
de trodde trots denna hâllning inte engelsmannen om alltfor gatt. De satte 
sin tillit till Guds handlande ocksa i det sydafrikanska kriget: 

Nog ar det de fiestas onskan, att England matte vinna. En battre regering an den 
engelska kan nog knappast finnas, ty det gor detsamma, hvilken nationalitet elier 
bekiinnelse, man tillhor. Man ar alldeles fri, och pâ samma gâng skyddad af 
densamma. A andra sidan ar det nog svârt, om Transvaal och Free State f6rlora, ty dâ 
mista de nog sitt land. Det stannar nog ej dâ med de villkor, som England onskade att 

155 Brev Emelie Emanuelson 11.11.1899 i TS 1899, s. 498. Brev Amy & Hans Ni1sson 
5.11.1899 i TS 1899, s. 496. 
156 Brev Emelie Emanuelson 24.11.1899 i TS 1900, s. 13. 
157 Ibid. 

158 Brev Eme1ie Emanue1son 24.11.1899 i TS 1900, s. 14. 
159 Ibid. 
160 Ibid. 

Kapitel 5. Atta kvinnor anstiillda hos Helgelseforbundet 279 



Transvaal pâ fredlig viig skulle gâ in pâ. Gud har dock sin hand med i kriget. Hvad 
Han forut bestiimdt, det skall ske, och iir iifven det biista. Vi kunna derfore ej bedja 
om, att hvarken den ene elier den andra makten mâ vinna. 161 

Fortsatt engelsk regering var saledes vad Amy och Hans Nilsson hoppades 
pa som det minst onda. Den garanterade atminstone religionsfrihet. Detta 
kan ses mot bakgrund av vackelserorelsemas erfarenhet fran Sverige med 
dess lagstiftning och lutherska enhetskyrka. Under engelskt styre var man i 
stallet bade fri och skyddad, enligt Nilssons. Ett fatalistiskt drag avslutar 
citatet. Det var andock Gud som till sist hade krigets utgang i sin hand. 

Fran Betania missionsstation vid Port Shepstone rapporterade Ingeborg 
och K. J. J ohansson 1899 a tt laget var lugnt. À ven dessa missionarer fore
drog en engelsk seger i kriget. Skalet var att missionens verksamhet da 
skulle ha goda mojligheter att fortsatta. Om daremot boema segrade befa
rade de en stor och negativ forandring. 162 Det var saledes missionens fram
tid som ocksa for Ingeborg och K. J. Johansson var en viktig utgangspunkt 
for hâllningen gentemot partema i kriget. 1 ett krig mellan engelsman och 
boer om makten fick afrikanema i landet sitta emellan. Striden agde rum 
over deras huvuden, men de drabbades varst. 

Jenny Haggberg var den av Helgelsefdrbundets kvinnor i missionstjanst 
som var mest uttalat pro-brittisk under kriget. Hon var darfor kritisk till de 
manga tidningsartiklar i svensk press som skildrade boema positivt medan 
engelsmannen tvartom beskrevs negativt. Enligt Jenny Haggberg framholl 
de svenska artiklama att boema var goda kristna, men detta ifragasatte hon 
starkt: "lngen kan val dock vid lugn besinning tro, att alla dessa tusental af 
boer ega lif i Gud?"163 Hon kunde visserligen tillsta att det fanns manga 
goda kristna bland boema men, tillade hon, det fanns det ocksa bland 
engelsmannen. Hon beskrev boema som till storsta delen enkel landsbygds
och jordbruksbefolkning. Som sadana stod de, enligt missionaren, i sedligt 
avseende "framom engelsmannen och fiera andra nationer" .164 Detta till 
trots hall Jenny Haggberg engelsmannen hügt: 

I frâga om att kolonisera vet jag icke, om nâgon nation iir battre iin den engelska; ty 
under deras viilde uppblomstra humanitet och missionsverksarnhet, och de soka att 
gôra, hvad de kunna for de folk, som af dem blifva besegrade elier som stâ under 
deras beskydd. Jag tror, att de fiesta missioniirer varit tacksamma att under dessa 
kritiska tider stâ under engelskt beskydd, der ingen blifvit tvingad att upptaga vapen, 
utan de i lugn och ro kunnat fortsiitta verksarnheten ... 165 

161 Brev Amy & Hans Nilsson 5.11.1899 i TS 1899, s. 496. 
162 Brev Ingeborg & K. J. Johansson 29.12.1899 i TS 1900, s. 60. 
163 Brev Jenny Hiiggberg 13.5.1900 i TS 1900, s. 223. Om Sydafrika i svensk sekelskiftes
debatt studerat i dagpressens skildringar av sydafrikanska kriget, se vidare Rosenblad 1992. 
164 Brev Jenny Hiiggberg 13.5.1900 i TS 1900, s. 223. 
165 Ibid. 
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Jenny Haggberg varderade engelskt styre mycket hôgt. Det var missionens 
mojlighet att verka framgangsrikt som spelade in nar hon gjorde sin bedom
ning. Engelsmannen var goda kolonisatorer som gjorde sitt basta for folk 
som de regerade over. Att ifragasatta engelsk kolonialism och makt var inte 
aktuellt vare sig for henne elier ovriga kvinnor som var missionarer inom 
Helgelseforbundet. En uppfattning som aterkom bland missionarema var att 
krigsslutet skulle oppna dorrar for evangelium som aldrig forr. 166 Elandet 
som kriget medfort och den nya situation som skulle intrada efter kriget 
skulle gora manniskors hjartan oppnare for det kristna budskapet. 

Dëdsbud fran Natal 
Jenny Haggberg dog ung. Hon avled vid 35 ars alder den 6 augusti 1901 
efter blott nagra manaders sjukdom och svaghet. Hon vardades under sin 
sista tid av Fribaptistsamfundets missionar Amy Bull vid Hagemans gard vid 
Sinkwazi. Pa vag fran Pietermaritzburg hade Jenny Haggbergs krafter givit 
vika och hon sag sig darfor tvingad att stanna hos Amy Bull. Hon flyttades 
senare till Ebenezer dar hon fick fortsatt vard av Amy Bull och dar hon 
av1ed. Amy Nilsson skrev om dodsfallet i Trans segrar att "... var him
melske Fader den 6:te augusti kl. 3 f.m. behagat i sin hvila inkalla sin trogna 
tjenarinna froken Jenny Haggberg".167 

Emelie Emanuelson kom till Sydafrika tio dagar efter systems dod. Hon 
hade tillsammans med sin familj varit i Sverige en tid for tjanstledighet. 
Dodsbudet ansags darfür sarskilt tungt for Emanuelsons. 1 det forsta brevet 
efter Jenny Haggbergs dod skrev Emanuelsons att en tar fuktat deras kinder 
vid tanken pa att de inte skulle fà se system mer. Brevet fortsatte i fortrostan 
om att de i stallet skulle aterses i ett annat hemland, langt i fjarran: "Men vi 
vilja ej sorja elier klaga derofver, ty hon har endast gatt fore till det land, dit 
vi alla, som alska namnet Jesus, en gang skola komma."168 Med hopp om 
himlen som det slutgiltiga hemlandet sokte missionarer kraft i provostunder 
och trost i sorg. 

Ny tid fër missionen 
Efter kriget ville Amy och Hans Nilsson starta ett nytt missionsarbete i 
Durban. De motiverade sitt initiativ med att atskilliga afrikanska man fran 
olika delar av Sydafrika sokte sig till denna stad fOr att arbeta. Missionarema 
ville forkunna evangelium for dessa arbetare for att de i sin tur skulle kunna 

166 Brev Amy & Hans Ni1sson 6.6.1900 i TS 1900, s. 240. 
167 "Ett dôdsbud fran Zu1u" av Amy Ni1sson 8.8.1901 i TS 1901, s. 286. 
168 Brev Oscar Emanue1son 7.9.1901 i TS 1901, s. 326. 
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formedla budskapet vidare i sina hembyar. Nilssons var ocksa bekymrade 
over att afrikanema levde under daliga forhallanden i Durban. Missionarema 
skrev om arbetamas bostader i baracker, dar de var "instufvade sasom 
kor".l69 Att leva som manniskor i en sadan patvungen misar ar manskligt 
sett ogorligt. Det var endast evangelium som kunde radda afrikaner till ett 
manniskovardigt liv: 

... det folk, ibland hvilket vi arbeta, iiro ibland de lagst stâende och djupast sjunkna i 
vâr tid. Och endast Kristi evangelium kan upphjelpa dem i andligt och lekam!W 
afseende. Detta hafva vi, Herren till pris, fàtt se under de âr, vi verkat ibland dem. 17 

Citatet tydliggor Amy och Hans Nilssons syn pa afrikanema i Natal och 
Zululand. Med evangelium kunde afrikaner dock upphojas bade andligt och 
materiellt. Amy och Hans Nilsson menade vidare att deras missionsarbete i 
Durban kunde vara till hjalp bade for kristna som kom fran Helgelseforbun
dets egna missionsstationer pa landsbygden och for dem som tillhorde andra 
konfessioner.171 

1 juni 1902 beslutade Helgelseforbundet i enlighet med makama Nilssons 
onskan, namligen att etablera en ny missionsstation i Durban. Man inkopte 
en tomt for 500 pund for detta andamal och fôr ytterligare 500 pund berak
nade man att ett hus kunde byggas. For att tacka kostnadema bade missiona
rer bl.a. samlat in pengar vid Bethel och Ebenezer samt i Durban.172 

Redan 1901 bade tva man utsetts som superintendenter inom Helgelse
forbundets Sydafrikamission. De kvinnliga missionarema gick en ny tid till 
motes. Harefter var man i formell, administrativ och ekonornisk ledning av 
mtsswnen. 

Sammanfattning 
1 detta kapitel har Helgelseforbundets kvinnliga missionarer behandlats 
mellan aren 1894 och 1902. Under denna period antogs Hilma Olsson (gift 
Andersson), Elin Nyberg (gift Karlsson), Ingeborg Nielson (gift Johansson), 
Anna Madsen och Elin Witt som nya missionarer. Sedan tidigare var Emelie 
Emanuelson, Amy Broberg (gift Nilsson) och Jenny Haggberg verksamma i 
Sydafrikamissionen. 

Helgelseforbundets missionsarbete blev alltmer stationart under den tids
period som kapitlet behandlat. Detta markerades av att Amy Broberg och 
Jenny Haggberg etablerade Bethels missionsstation i Zululand 1894. De 

169 "For Herren och zulu-negrema!" av Amy & Hans i TS 1902, s. 270. 
170 "For Herren och zulu-negrema!" av Amy & Hans Nilsson i TS 1902, s. 269 f. 
171 "For Herren och zulu-negrema!" av Amy & Hans Ni1sson i TS 1902, s. 270. "Hemma
och bland Zulukaffrema" av Amy & Hans Nilsson i TS 1903, s. 164 f. 
172 FAO, HF:s arkiv, A 1:1, HF:s protokollsbok 1890-1907, Styrelseprotoko1127-28.6.1902, 
§ 4. 
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kvinnliga m1ss1onarerna arbetade med stationerna som bas, aven om de 
ocksa fortsattningsvis bedrev uppsôkande mission i afrikanska hem och 
byar. Kvinnornas arbete omfattade skolor, sômnadsundervisning, môtes
verksamhet, forkunnelse och evangelisationsresor. Jenny Haggberg var den 
missionar i Helgelsefôrbundet som under perioden var mest ambulatorisk i 
sitt arbete. Kvinnliga missionarer kunde vara ansvariga for missionsstationer 
och for s.k. utstationer. Detta framkom sarskilt tydligt genom Jenny Hagg
bergs arbete. Emelie Emanuelsons verksamhet var praglad av villkoren i 
Pietermaritzburg, dar hon bl.a. besôkte fangelset for kvinnor och arbetar
barackerna for afrikanska man samt deltog i arbetet pa missionsstationen. 
De kvinnliga missionarerna levde och arbetade under enkla villkor med 
begransad ekonomi. 

1 Helgelsefôrbundets missionarskonferenser deltog kvinnliga och manliga 
missionarer pa lika villkor. Kvinnor talade och var med vid forhandlingar. 
Detta gaUde vid atminstone nagot tillfalle aven afrikanska kvinnor. Zulu
kvinnor arbetade aktivt for missionen och i kallmaterialet aterfinns ett foto
grafi som visar kvinnor som var evangelister eller pa annat satt arbetade for 
missionen. Tolkningen hiirvidlag ar inte helt enkel. Fran ar 1899 talar dock 
mycket for att Helgelsefôrbundet satsade pa att utbilda enbart afrikanska 
man till evangelister. Att afrikanska kvinnor ocksa fortsattningsvis arbetade 
i missi onen ar klart, aven om de oftast ar namnlôsa i tillgangligt kallmaterial. 

Under kriget 1899-1902 intog de kvinnliga missionarerna en pro-brittisk 
hâllning. K vinnorna menade a tt britterna behandlade afrikaner battre och att 
engelskt styre borgade for fortsatt missionsverksamhet. Ar 1901 utsag Helg
elsefôrbundet tva manliga missionarer till superintendenter for Sydafrika
arbetet. Man var darefter i formell, administrativ och ekonomisk ledning av 
missionen. Kvinnorna gick en ny tid till mûtes. Efter kriget vande Amy och 
Hans Nilsson blickarna mot Durban. Nya forhâllanden i det sydafrikanska 
samhallet kravde nya initiativ fran missionarerna. 
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KAPITEL 6 

Sju kvinnor anstâllda hos 
Fribaptistsamfu nd et 

lnledning 
Amy Bulls och Mathilda Gustafssons arbete i Natal behandlades i kapitel tre 
om Fribaptistsamfundets Sydafrikamission. Dessa tva kvinnor byggde upp 
samfundets mission vid framfôrallt Bethany och Nyatikazi. Antagningen av 
Amy Bull och Mathilda Gustafsson vackte fragor inom Fribaptistsamfundet 
om kvinnans ratt att inte bara vittna och lara utan ocksa fragan om att pre
dika Guds ord. Denna fraga var inte en gang for alla avgjord. Under perio
den 1894-1902 aterkom liknande diskussioner. 1 samband med att kvinnor 
ville bli missionarer i Sydafrika uppstod tanken om att begransa deras 
verksamhetsomrâde. 

Fribaptistsamfundet var vid denna tid ett samfund styrt av man, om man 
ser till dess organisatoriska ledning. Styrelsen for den s.k. yttre missionen 
bestod enbart av man. Vid predikant- och aldstemoten samlades predikanter, 
fôrsamlingsaldste, diakoner och forsamlingars ombud. Ombud skulle ha 
skriftligt intyg pa att de var foretradare for respektive forsamling. Att predi
kanter, aldste och diakoner var man star klart. Forsamlingsombud kunde 
teoretiskt sert ha varit kvinnor, men inget i kallmaterialet tyder pa att detta i 
praktiken var fallet. Samfundets lararmoten utgjordes av predikande broder 
och forsamlingsaldste, enbart man. Vissa delar av lararmotena kunde vara 
oppna aven for samfundets kvinnliga medlemmar.l 

"Var mission behôver man" var signalen. Trots detta kom intressant nog 
fler kvinnor an man att vara verksamma inom samfundets mission i Natal 
mellan aren 1894 och 1902. Karolina Eriksson, Kerstin Larsson, Johanna 
Truedsson och Kristine Hansen antogs som missionarer. Den sistnamnda 
anlande till Sydafrika fürst 1903. Sedan ti di gare arbetade Amy Bull, 
Mathilda Gustafsson och Dina Hagemann for missionen. Mot slutet av 1902 
aterfanns tre manliga missionarer inom samma mission. Dessa var Anders 
Andersson, Nils Peter Truedsson och Elias Hagemann. Oscar Hansen antogs 
som missionar men kom till Sydafrika 1903, tillsammans med hustrun 
Kristine Hansen. Sydafrikamissionens kvinnodominans kunde kanske sticka 
i ogonen pa ledande broder i Sverige. 

1 "Referat ôfver 1iiraremôtet iV. Femebo den 14 o. 15 okt. 1895" i UV 11/1895, s. 174 ff. 
"Frân motet i Fridened den 31 dec. 1896-1 jan. 1897" i UV 3/1897, s. 47. "Annonser" i UV 
4/1900, s. 64. 
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1 detta kapitel kommer kvinnornas missionsverksamhet att analyseras, 
deras hâllning till omgivande samhalle och deras stallning inom Fribaptistsam
fundets Sydafrikamission. V ad arbetade kvinnorna med? Vilka roller spelade 
afrikaner i missionen? Hur bemottes afrikaner i arbetet? Hur tedde sig livet 
pa missionsstationen? Vilken hâllning intog kvinnorna till det sydafrikanska 
kriget mellan boer och britter? Vilken stallning hade kvinnorna inom 
Fribaptistsamfundets Sydafrikamission? Jag staller saledes samma fragor 
som i tidigare kapitel om Svenska Kyrkans Mission och Helgelseforbundet 
och kan darmed jamfora de kvinnliga missionarernas arbete och situation. 

"Ânnu en syster till Afrika"- nya kvinnor i 
Sydafrikamission 
Fyra kvinnor blev Sydafrikamissionarer under den period som behandlas 
har. Kallmaterialet ar tillrackligt omfattande for att man skall kunna aktuali
sera fragor om kvinnors uppgifter och stallning inom missionen. 

Ar 1894 kom Karolina Eriksson till Sydafrika som missionar. Karolina 
Eriksson var 54 ar gammal nar hon blev missionar, kommen fran Vendel i 
Uppland. A v de trettiosex kvinnor som ingar i denna undersokning var 
Karolina Eriksson aldst niir hon pabôrjade missionsarbete. Hon hade fore sin 
missionarstid vistats i Illinois i USA en tid. Svenska fribaptister hade nara 
kontakter med fribaptister i USA, inte minst emigranter fran Sverige. 
Karolina Eriksson skrev exempelvis sina fôrsta brev fran Sydafrika till van
neri bade Sverige och USA. Resan till Sydafrika hade hon sjalv betalat.2 

Johanna Svensson reste till Natal 1895 for att gifta sig med Nils Peter 
Truedsson. Kallmaterial till belysning av hennes bakgrund ar mycket spar
samt. Hon kom fran Kniired i Halland och var fodd ar 1855. Hon var saledes 
40 ar nar hon beslutade sig for att bli missionar. Hon tog sin blivande upp
gift som hustru som en kallelse fran Gud. Eftersom hon under manga ar kant 
"maningar att ga till hednavarlden med evangelium och har bedt Gud gifva 
mig afven en yttre kallelse dartill", uppfattade hon aktenskapet som en opp
nad dorr till Sydafrika.3 Johanna Svensson ingick aktenskap med Nils Peter 
Truedsson kort tid efter sin ankomst till Nata1.4 

lnnan Nils Peter Truedsson gifte sig beskrev han vilka problem det for 
hans del innebar att inte vara gift. Inte minst var det svart att klara sig utan 
nagon kvinna som skotte matlagning och tvatt: 

2 Brev Karolina Eriksson 11.2.1893 i UV 4/1893, s. 63. Brev Karolina Erikson 12.5.1894 i 
UV8/1894, s. 124. Brev Karolina Erikson 23.12.1894 i UV 4/1895, s. 61. Mission bland Syd
afrikas infodingar. 1925, s. 12 f. 
3 Brev Johanna Svensson 19.8.1895 i UV 1111895, s. 169. 1 Fyrtio ar. 1933, s. 77. Hansson 
& Wennberg 1991, s. 247. 
4 Brev Johanna Svensson 19.8.1895 i UV 11/1895, s. 170. 
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Enligt sedlighetsbegreppet hiir bland bade hvita och svarta kunna ej olika kon af 
endast ogifta ho i samma hus. Detta satte oss i lite f6rliigenhet, da broder A. och jag 
skulle flytta hiirifran och tiinkte oss till Tugela. Ty det syntes ej liitt for oss bada att sa 
att saga ensamma ho ute i odemarken bland folket utan att hafva hjiilp af nagon syster 
angaende mat och tviitt etc. Efter en tids ofverviigande, bon till Gud och samrad med 
syskonen skref jag diirfdr till Sverige, till syster Johanna Svensson i Halland, som jag 
visste hade lust att komma hit, och fragade, om hon ville och trodde det vara Guds 
vilja, att hon nu komme hit, och vi forenades i iiktenskap. Hon har nu svaratda diirpa 
och tanker alltsa komrna hit, sa snart hon hinner bli i ordning, om Gud sâ vill. 

Det var alltsa inte val ansett att en ogift kvinna och en ogift man bodde i 
samma hus. Denna uppfattning omfattades av bade vita och svarta i Syd
afrika, enligt Truedsson. Âktenskapet tycks for hans del annars mest ha varit 
en praktisk losning pa fragan om vern som skulle skota hushâllet at honom. 
Han klarade tydligen inte detta sjalv. Johanna Svensson var svaret pa 
Truedssons problem. Hennes funktion i Fribaptistsamfundets Sydafrikamis
sion var i mannens ogon den som stamde overens med en traditionell kvin
noroll - en hustru med ansvar fôr hus och hem. Johanna Truedssons 
kommande ar i Natal skulle dock innehâlla aven andra uppgifter. Detta mar
kerades redan av hennes egna ord i samband med det kommande aktenska
pet. Hon hade som narnnts ovan under manga ar kant sig kallad att resa till 
"hednavarlden med evangelium" och darfôr bett till Gud om en mojlighet att 
ïa gora detta. For Johanna Truedsson var aktenskap med en man som var 
missionar pa plats i Sydafrika ett satt att sjalv ïa bli missionar.6 Bada sag 
alltsa aktenskapet som en praktisk ordning fOr tva vitt skilda syften. 

Antagningen av Kerstin Larsson och frâgan om 
olika former av fërkunnelse 
Kerstin Larsson var Fribaptistsamfundets tredje antagna kvinna i Sydafri
kamission under perioden 1894-1902. Hon var fôdd ar 1872, kommen fran 
Nas i Dalama.7 Antagningsforfarandet tog i detta faU narmare tre ar fran den 
tidpunkt Kerstin Larsson fôrsta gangen lade fram sin onskan om att bli mis
sionar till dess att hon kunde pabôrja sin resa. Fragan om kvinnans uppgift 
inom Fribaptistsamfundet aktualiserades hôgst patagligt i samband med 
hennes onskan om att bli missionar. 

1 juli 1895 anmalde sig Kerstin Larsson och tre andra kvinnor som villiga 
att bli missionarer. Lararemotet, som handlade arendet, beslutade att kvin
noma skulle resa runt bland samfundets fôrsamlingar fôr att forankra sina 
onskningar om att bli missionarer. Det frarnkom vidare att ledningen fôr 

5 Brev N. P. Truedsson 21.3.1895 i UV7/1895, s. 108. 
6 Se vidare Robert 1997, s. 1, s. 14 f., s. 18 ff., om missioniirsfruar och deras f6rviintningar pâ 
arbete inom missi onen. 
7 Hansson & Wennberg 1991, s. 247. 
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Fribaptistsamfundet inte sag sprakstudier som nagot villkor for att bli mis
sionar. Detta kunde tillgodoses i ett senare skede. Bland kvinnoma som ville 
bli missionarer fanns fôrutom Kerstin Larsson aven Ida Safstrôm. 8 Kerstin 
Larsson och Ida Safstrôm hade redan tidigare samarbetat som predikanter i 
Fribaptistsamfundet. De hade rest omkring och hallit vackelsemôten i bl.a. 
Dalama och Harjedalen.9 

Vid samma tid diskuterade samfundet hur man skulle fôrsta och tillampa 
uppmaningen i 1 Kor 14:34 om att kvinnan skall tiga i fôrsamlingen. I ett 
yttrande betonades framforallt skillnaden mellan ogifta och gifta kvinnor. 
Ett lararemôte uttryckte detta som en pa bibeln vilande skillnad mellan 
"kvinna och jungfru": 

Hvad kvinnan betriiffar, sâ har hon nog sitt verksarnhetsfalt sig anvisadt hufvudsakli
gast inom familjen, men fomekas kan icke, att hon under apostlamas tid understun
dom bedit och profeterat offentligt ... Men ifrâga om liirandet och undervisandet i 
forsamlingen bôr hon intaga en underordnad stiillning. Hvad jungfrun betriiffar, synes 
det af skriften, att hon bâde har profeterat och i de yttersta dagama skall komma att 
gôra det, se Apg. 21:9, Joel 2:28. Och den som profeterar i liigre mening talar till 
uppbyggelse, formaning och trôst, 1 Kor. 14:3.10 

Som ogifta kvinnor kunde Kerstin Larsson och Ida Safstrôm bade profetera 
- "i lagre mening"- och tala till manniskor. Daremot synes som framgar ovan 
undervisning och larande i forsamling ha ansetts som en uppgift for man. 

Under ett ars tid reste Kerstin Larsson och Ida Safstrôm tillsammans runt 
bland Fribaptistsamfundets fôrsamlingar. Nar fragan om deras forestaende 
resa till Sydafrika skulle behandlas 1896 fanns nya problem. Underrattelser 
fran Sydafrika gav vid handen att regionen var fylld av missionssallskap och 
a tt det darfôr var "trangt" .11 Samfundet behôvde etablera mission pa nagon 
ny plats i Natal eller Zululand. Om sa skulle ske kunde inte enbart kvinnor 
bli missionarer, utan aven man, eftersom: 

... det icke helier anses liimpligt for systrar att ensamma upptaga ett nytt missionsfalt, 
beslôts att for niirvarande icke utsiinda dem till hednaviirlden. I sammanhang hiirmed 
utspanns ett !angre samtal om kvinnans offentliga verksamhet. Hiirutinnan voro 
tankama delade, men man enades om att fordraga hvarandra i kiirlek och att lâta 
systrama fortsiitta med verksarnheten sâsom det anses liimpligt. 12 

Samfundet menade saledes att kvinnliga missionarer ensamma inte kunde 
pabôrja mission pa nagon ny plats. Dartill behôvdes ocksa man. Minnet av 
Amy Bulls, Mathilda Gustafssons och Malumas insats som pionjarer pa nya 

8 "Frân liiraremôtet i Siljansnas den 1, 2 juli 1895" i UV 1111895, s. 172. "Referat ofver 
liiraremôtet iV. Femebo den 14 o. 15 okt. 1895" i UV 1111895, s. 176. 
9 Brev Kerstin Larsson 18.3.1895 i UV 5/1895, s. 78 f. Brev Kerstin Larsson & Ida Siifstrôm 
21.4.1895 i UV6/1895, s. 94 f. 
Io "Anteckningar ofver diskussionen vid Iararemotet i Ahus den 28 juli 1895" i uv 1011895, 
s. 160. 
Il "Referat ofver liiraremôtet i Domnarfvet den 19, 20 okt. 1896" i UV 12/1896, s. 191. 
12 Ibid. 
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platser forefaller ha bleknat. Kerstin Larssons och Ida Safstroms f6rsam
lingstumé hade uppenbarligen vackt diskussioner om kvinnors offentliga 
verksamhet. Kopplingen mellan kvinnors verksamhet i Sverige och deras 
kommande verksamhet i Sydafrika var tydlig. lnom Fribaptistsamfundet 
râdde under senare delen av 1890-talet ingen enighet i frâgor om den offent
liga verksamhet som âsyftades, namligen kvinnors predikande.13 

1 februari 1898 avskiljdes och valsignades Kerstin Larsson genom bOn 
och handpalaggning "sasom hjalparinna for missionen i Afrika".14 For hen
nes resa till Sydafrika och andra omkostnader anslogs ett tusen kronor. 15 

Resan var osaker in i det sista eftersom samfundet hade raknat med bâde en 
kvinna och en man som nya missionarer i Natal. Mannen antogs inte till 
foljd av att han hyste en avvikande hâllning i vissa larofragor. Kerstin Lars
son kunde dock tanka sig att resa ensam, om hon fick samfundsledningens 
godkannande. Nagra man anmalde betankligheter i fragan och de ifragasatte 
lampligheten i att "sanda annu en syster till Afrika, alldenstund dar ar flera 
systrar an broder forut". 16 Beslutet utfoll trots detta till Kerstin Larssons 
f6rdel, sedan flera forsamlingar lamnat goda vitsord om henne. 

1 detta sammanhang hôlls tal som framholl att samfundet offrade en 
syster at de svarta. Darefter tackade Kerstin Larsson for att hon fick bli 
missionar. Hon sag det inte som ett offer: 

Syster Kerstin tackade fôr det fôrdrag hon under tiden tàtt rona siirskildt af dem, som i 
nâgon mân haft emot kvinnans verksarnhet, och onskade att genom goda underriittel
ser frân missionsfaltet i nâgon mân kunna blifva vâr lon. 17 

Hennes ord tyder pa en Odmjuk, men inte undfallande installning. Bade 
kvinnomas numerara dominans i Sydafrikamissionen och fragan om kvin
nors specifika uppgifter inom samfundet var foljaktligen grund for att ifra
gasatta Kerstin Larsson som missionar. Eftersom hon andock hade stort stôd 
bland Fribaptistsamfundets forsamlingar forefaller de betankligheter som 
framf6rdes ha îatt begransad rackvidd. Hon var val medveten om att mannen 
i samfundets ledning hade synpunkter pa kvinnans offentliga verksamhet, 
vilket framgick i citatet ovan. Citatet tydliggor vidare att det atminstone for 
Kerstin Larsson inte var nagon skillnad mellan kvinnans verksamhet, 
foretradesvis kvinnors predikande, i Sverige och kvinnans verksamhet som 
missionar i Sydafrika. 

13 "Referat ofver liiraremotet i Hofva den 14 och 15 juni 1897" i UV 8/1897, s. 124. 
14 SAL, FB:s arkiv, Bunt 27, Arsmotesprotokoll, Bok 1, Protokollsbok fôr Fribaptistema i 
Sverige. Arsmoten 1894-1926, protokoll vid iildstemotet 28.2.-1, 2.3.1898, § 3. Beslut om 
Kerstin Larssons antagning togs vid liiraremote i juni 1897. Dâ niimndes inget om Ida 
Siifstrom. "Referat ofver liiraremotet i Hofva den 14 och 15 juni 1897" i UVS/1897, s. 123. 
15 SAL, FB:s arkiv, Bunt 27, Arsmotesprotokoll, Bok 1, Protokollsbok fôr Fribaptistema i 
Sverige. Arsmoten 1894-1926, protokoll vid iildstemotet 28.2.-1, 2.3.1898, § 5. 
16 "Referat ofver liiraremotet i Fridened den 28-30 februari 1898" i UV 4/1898, s. 58. 
17 Ibid. 
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Vid denna tidpunkt gjorde missionar N. P. Truedsson en forfrâgan till 
aldstemotet inom Fribaptistsamfundet som ocksâ rorde kvinnans verksam
hetsomrâden. Han hade skrivit en artikel med titeln "Kvinnans ratt art pre
dika" och forhorde sig om art fâ denna tryckt pâ samfundsledningens 
bekostnad. Han fick ett enhalligt nej som svar. Àldstemotet tillade att det 
inte helier ansâgs lampligt att overlamna artikeln till nâgon annan tidskrift.18 
Antagningen av Kerstin Larsson aktualiserade frâgor som Fribaptistsamfun
det annu inte var enigt om. 

Kerstin Larsson reste med bât till Sydafrika i april 1898 tillsammans med 
Elin Nyberg inom Helgelsef6rbundet. 19 Som brukligt var inom bade Fri
baptistsamfundet och Helgelseforbundet genomfordes resan i tredje klass.20 

I samband med antagningen och avskiljandet av Kerstin Larsson âter
finns inga uppgifter om Ida Safstrom. I derta skede var hon inte langre aktu
ell sommissionar. I stallet skulle hennes fortsatta verksamhet leda till art Fri
baptistsamfundet tog stallning mot kvinnors predikande, âtminstone i Sverige. 

Nej till kvinnors predikoverksamhet 
Ida Safstroms predikoverksamhet vackte diskussioner vid Fribaptistsamfun
dets ârsmoten under slutet av 1890-talet. Ar 1898 beslôt man att hon skulle 
upphôra med sitt offentliga predikande.21 Aret darpâ gick man ert steg 
langre och uteslot Ida Safstrom ur samfundet eftersom hon uppfartades stâ i 
"ett genstrafvigt och trotsigt sinne till Gud och brodraskapet".22 Det mesta 
talar fOr art Ida Safstrom erholl kritik och uteslots for att hon var kvinna, inte 
p.g.a. det teologiska innehâllet i hennes predikningar. Nâgot ytterligare 
arende rorande problematiska predikanter âterfinns inte i samfundets proto
koU fran samma tid. 

Vid aldstemotet i Bispberg i maj 1899 satte Fribaptistsamfundet punkt 
fOr kvinnors predikoverksamhet. Beslutet och dess motivering lod: 

Âtskilliga af de erfarenheter vi pâ den sista tiden gjort har i landet, mana oss att siitta 
punkt for kvinnans predikoverksamhet. Niir icke blott syndafall, utan, hvad viirre iir, 
ett genstriifvigt sinne, som icke kan ordna sig under eller taga riittelse afbrodraskapet, 
erfarits, sâ enades motet om foljande resolution: Pâ grund af de erfarenheter vi gjort 
angâende 1. S. m.fl., sâviil som af det skiil, att skriften uppvisar ingen befallning af 
Kristus eller hans apostlar for kvinnor att gâ ut och predika, anser motet, att vi hiir-

18 SAL, FB:s arkiv, Bunt 27, Ârsmotesprotokoll, Bok 1, Protokollsbok for Fribaptistema i 
Sverige. Ârsmoten 1894-1926, protokoll vid ii1dstemotet 28.2.-1, 2.3.1898, § 40. 
!9 Brev Kerstin Larsson 6.4.1898 i UV 5/1898, s. 79. 
20 Brev Kerstin Larsson 27.6.1898 i UV9/1898, s. 141. 
21 SAL, FB:s arkiv, Bunt 27. Bok 1: Protokollsbok fôr Fribaptistema i Sverige. Ârsmoten 
1894-1926, protokoll ârsmote 1898, § 36. 
22 SAL, FB:s arkiv, Bunt 27. Bok 1: Protokollsbok for Fribaptistema i Sverige. Ârsmoten 
1894-1926, protokoll ârsmote 9-10.6.1899, § 16. 
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efter icke bôr utsanda systrar till offentlig predikoverksamhet. - Hvad betraffar vara 
systrars verksamhet i Afrika, sâ ar den af en annan natur, och vi hafva hittills haft 
gllidjande erfarenheter dliraf, Herren till pris!23 

Tanken kanns igen fran senare debatter under 1900-talet i Svenska kyrkan, 
att Jesus utsag enbart man. Det blev saledes ett nej till kvinnors offentliga 
predikoverksamhet i Sverige. Verksamheten i Afrika var daremot av en 
annan natur, enligt aldstemotet. Motet redogjorde emeliertid inte fôr pa 
vilket satt den var av en annan natur. 

Trots beslutet i Bispberg aterkom fragor om kvinnor som predikanter. 
Nar sa skedde betonades att bibeln inte uppmanade till detta. Darfôr kunde 
inte helier kvinnor resa omkring som evangelister elier predikanter. En del 
modifikationer gjordes. En kvinna som var kaliad av Gud att predika maste 
antingen saga nej till denna kalielse om hon gifte sig elier leva ogift. Vidare 
tillat samfundet kvinnor att profetera, vilket i detta sammanhang innebar att 
tala till trost, formaning och uppbyggelse samt att forutsaga tillkommande 
ting. Ytterligare tillagg gjordes av nagra man som menade att en kvinna fick 
avlagga vittnesbôrd vid sammankomster som hôlis pa hennes bostadsort. 
Daremot fick kvinnor inte helier fôr detta andamal resa omkring till andra 
platser. Man var dessutom enig om att kvinnor fick delta i bibelsamtal och i 
verksamheter som for ovrigt var forenliga med kvinnors uppgifter.24 Vilka 
kvinnors uppgifter var utlades inte narmare. 

I kapitel tre om Fribaptistsamfundets kvinnliga missionarer framgick att 
samfundsledningen inte nekade kvinnor att predika eftersom det fanns 
exempel i bibeln pa att detta forekommit. Nu var tiden uppenbarligen en 
annan. Ar 1899 var samfundet i staliet emot kvinnor som predikanter och 
anledningen var att bibeln inte uppmanade kvinnor till denna verksamhet. 

Har har framgatt att mannen i Fribaptistsamfundets ledning agnade en hel 
del uppmarksamhet at fragan om vad kvinnor fick elier inte fick gora. 
Utlaggningama om detta var till och med uppfinningsrika. Manga olika 
inskrankningar togs till: civilstand, geografisk rorlighet och definition av pa 
vilket satt kvinnor skulie fa tala. Att kvinnor avlade vittnesbôrd pa betydligt 
fier orter an den dar de bodde var sjalvklart inom Sydafrikamissionen. Det 
var inte latt att bestamma over kvinnors verksamhet pa andra sidan jordklo
tet. Det var tydligen inte enkelt att inskranka kvinnor som predikanter i Sve
rige helier. Det kan man sluta sig till eftersom fragor om detta aterkom aven 
efter beslutet i Bispberg 1899. Ledningen hade knappast behovt diskutera 
elier besluta i arendet om inte fôrekomsten av predikande kvinnor tvingade 
dem. Fribaptistsamfundets egen historieskrivning har reflekterat over att 
kvinnor varit predikanter i Sverige och andra lander, t.ex. i 1 00-arsskriften: 

23 "Referat ôfver a1dstemôtet i Bispberg den 8 maj 1899" i UV?/1899, s. 108. 
24 "Referat ôfver 1araremôtet i Hofva den 9, 10 juni 1899" i UV?/1899, s. 112. 

290 "Aimu en syster till Afrika" 



lnom Fribaptistsamfundet har det huvudsakligen varit brOder, som agnat sig ât ordets 
tjiinst. Ganska tidigt var det dock nâgra systrar som reste pâ fa1tet. Men efterhand kom 
mer och mer den instiillningen att gôra sig giillande, att det inte var kvinnans uppgift 
att predika. Underligt nog synes ingen ha haft nâgon erinran att gôra mot att systrar 
reste till missionsfalten och diir forkunnade Guds ord.25 

Med "ordets tj ans t" avser 1 00-arsskriften i inskrankt betydelse predikan i 
gudstjanst. I historiens ljus har samfundet sjalva funderat over varf6r kvin
nor predikat inom missionen men inte i Sverige. Kallmaterialet ar ganska 
magert, ett faktum som kan bidraga till intrycket att diskussionen saknade 
precision. Om man anvander uttrycket "Ordets tjanst" i vid mening var 
naturligtvis alla kvinnor ordets tjanare. En rangordning av uppgifter inom 
Fribaptistsamfundet och inom dess mission kan goras enligt fôljande: 

brôdsbrytelse eller nattvard 
dop 
predika i gudstjanst eller under sondagens sammankomst/mote 
undervisa i Guds ord 
predika vackelse i t.ex. gatumoten 
profetera 
vittna 
bedja 

Fler uppgifter kan finnas, men de narnnda aterkommer i datida kallmaterial. 
Inom Fribaptistsamfundet var de tre forsta uppgifterna uteslutande for man. 
De fern darpa foljande kunde bade kvinnor och man fullgora. 

* 
Det ar svart att fa kunskap om de ekonomiska f6rhâllandena fôr missionarer 
inom Fribaptistsamfundet. Att de erhallit nagon form av lon framgar emel
lertid av att en missionar tackade fOr att denna ersattning alltid kom i ratt tid 
och inte uteblev, aven om den var begransad.26 

En numerart liten mission med fier systrar an 
broder som missionarer 
Kvinnor utgjorde majoriteten av missionarerna inom Fribaptistsamfundets 
Sydafrikamission mellan aren 1894 och 1902. De ansvarade fôr en mang
sidig verksamhet vid missionsstationer, ledde moten, startade skolundervis
ning och besokte afrikanska byar fôr att f6rmedla Guds ord. De kom runt 
sekelskiftet 1900 i sjalva verket att skota hela samfundets Sydafrikamission. 

1 slutet av 1894 forestod Amy Bull och Mathilda Gustafsson en tid 
Helgelseforbundets missionsstation Ebenezer och ledde hela verksamheten. 

25 Fribaptistsamfundet 100 ar. 1972 s. 142. For dessa frâgor inom forskning om kvinnor i 
mission, se t.ex. Fied1er 1994, s. 296 ff. 
26 Brev Anders Andersson 28.11.1895 i UV 2/1896, s. 30. 
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Missionarerna K. J. Johansson och Hans Nilsson, som annars var statione
rade pâ platsen, var pâ lângresa och behovde ersattare. Amy Bull och 
Mathilda Gustafsson besokte afrikanska gârdar och byar, ledde motesverk
samhet, bistod afrikaner med brevskrivning och brevlasning samt sydde ât 
och tillsammans med afrikaner. Missionarerna uppskattade vardagen och att 
bo nara manniskor, eftersom det gav dem mojlighet att battre lara kanna 
lokala seder och bruk. Amy Bull och Mathilda Gustafsson beskrev hur de 
kande sig mer och mer forbundna med afrikaner.27 Mathilda Gustafsson 
agnade aven nâgra veckor ât att bo i olika afrikanska byar. Kringflyttandet 
kunde mottas med viss skepsis. Vid ett tillfalle uttryckte en bys ledningsman 
rnissnoje med att rnissionaren inte stannade i sitt eget hus. Hon borde inte 
uppsoka demi byarna, menade mannen ifrâga, eftersom "deras hustrur och 
barn skulle blifva forvillade".28 Vad han menade med fürvillade ar svârt att 
veta. Att kvinnors och barns nyfikenhet vacktes for en ny tro och ett nytt 
socialt sammanhang kunde fürmodligen uppfattas negativt. Det kunde skapa 
konflikter av olika slag. Under bybesoken levde och sov Mathilda 
Gustafsson tillsammans med byinvânarna. A ven om detta kunde medfora en 
del obekvamligheter var Herrens valsignelse fOrmer, menade hon.29 

Amy Bull och Mathilda Gustafsson bürjade alltmer intressera sig fOr att 
pâbürja mission bland indier i Natal. For detta andamâl behüvde de lara sig 
ett nytt sprâk. Det indiska sprâk som var aktuellt var hindi, av rnissionarerna 
ofta kallat "hindustan-sprâket". Efter en tid var det framforallt Amy Bull 
som agnade tid ât nya sprâkstudier. Det var ocksâ hon som füretradesvis 
ledde verksamheten bland indier i omrâdet kring Bethany. Ett skal till mis
sionssatsningen inriktad mot indier var med stürsta sannolikhet att missiona
rerna erfor att Natal var valfyllt med missionarer som arbetade bland afrika
ner, medan mission bland indier annu inte var sâ vanligt forekommande. 30 1 
denna avhandling mater vi intresse for att bedriva missionsarbete bland 
indier vid tva tillfallen, dels Hedvig Posses onskan om ett missionssjukhus 
for indier, som dock inte realiserades, och dels Amy Bulls och Mathilda 
Gustafssons verksamhet bland indier. 

27 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 25.10.1894 i UV 2/1895, s. 26. Brev Amy Bull & 
Mathilda Gustafsson 19.12.1894 i UV 5/1895, s. 74 f. Att FB-missionarema hade ett nara 
samarbete med HF:s mission framgâr ocksâ av andra brev, se t.ex. Brev Anders Andersson 
8.11.1894 i UV 2/1895, s. 27. Vid ett tillfàlle var missionar Anders Andersson inom FB upp
rôrd eftersom han hôrt att HF ansâg att FB:s mission i Sydafrika var ringa. Han uppfattade att 
HF inte aktade "brôdraskapets verksamhet" tillrackligt vare sig i Sverige elier Sydafrika. Brev 
Anders Andersson 4.6.1900 i UV9/1900, s. 144. 
28 Brev Mathilda Gustafsson 5.5.1895 i UV 8/1895, s. 122. 
29 Ibid. 
30 Brev Amy Bull & Mathilda Gustafsson 25.10.1894 i UV2/1895, s. 25 f. Brev Amy Bull & 
Mathilda Gustafsson 19.12.1894 i UV 5/1895, s. 75. Brev Karolina Eriksson 10.7.1895 i UV 
10/1895, s. 155 f. Brev Anders Andersson 10.11.1896 i UV 2/1897, s. 31. Brev Amy Bull 
9.2.1897 i UV 4/1897, s. 62. Om indiers historiai Natal, se Brain 1989, s. 249-270. 
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Sedan Anders Andersson och Nils Peter Truedsson anlant till Natal som 
missionarer vid mitten av 1890-talet, satsade missionen pa att bygga hus vid 
Nyatikazi och ltemba. ltemba etablerades nara Tugelafloden under 1895. 
Arbetsfordelningen mellan mans kroppsarbete och kvinnors markservite och 
missionsarbete var tydlig under denna period. Manliga missionarer byggde 
hus medan kvinnliga missionarer skotte mat och hushall, missionsskolor och 
motesverksamhet. 31 

1 februari 1897 gifte sig Mathilda Gustafsson och Anders Andersson med 
varandra. Uppgiftema om detta ar knapphandiga. Enligt Ruth Burke Rill var 
fragan om aktenskap inte helt enkel att avgora for Mathilda Gustafsson. Hon 
funderade mycket pa om hon skulle gifta sig, eftersom hon befarade att det 
skulle kunna begransa hennes sjalvstandighet och hennes arbete som mis
sionar.32 Denna oro hos Mathilda Gustafsson kan ocksa ses mot bakgrund av 
att gifta kvinnor saknade myndighet enligt svensk lag. Nagon markbar for
andring kan inte iakttas i kallmaterialet rorande yrkesbenamning av 
Mathilda Andersson efter det att hon gift sig. Arbetssituationen fôrandrades 
inte helier, med undantag av kommande bamafodande. Efter giftermalet 
arbetade Anderssons med taltverksamhet i Endlovini. De ledde moten pa 
platsen och besakte manniskor i byar omkring.33 Endlovini lag vid Green
wich, Lower Tugela. Har fick Fribaptistsamfundet tillatelse att etablera 
verksamhet under atminstone fern ars tid. Villkoret var att de sjalva tog sig 
an reparation av det hus de fick anvanda som sitt.34 Vern som agde platsen 
och marken vid den nya missionsstationen framgar inte av befintligt 
kallmaterial. 

Missionarema utryckte ofta ett visst missmod over arbetet. De tyckte det 
gick trogt med att intressera afrikaner for Jesus, att det kom fà till skol
undervisningen och att fà blev dopta.35 Detta illustrerades exempelvis av att 
det under 1897 anslot sig tre afrikaner till missionen vid Itemba och tva vid 
Greenwich. 36 Aret darpa doptes dock 19 stycken vid ltemba och lika manga 
vid Greenwich.37 Dop forrattades av manliga missionarer medan bade kvin-

31 Brev Mathilda Gustafsson 5.5.1895 i UV 8/1895, s. 122 f. Brev Karolina Eriksson 
25.10.1895 i uv 1/1896, s. 15. 
32 Mission bland Sydafrikas infodingar. 1925, s. 16. Hansson & Wennberg 1991, s. 252 upp
ger i samband med Mathilda Gustafssons och Anders Anderssons iiktenskap felaktigt att den 
forstnanmda kom till Sydafrika tillsammans med Johanna Svensson, gift Truedsson, âr 1895. 
Mathilda Gustafsson kom till Sydafrika ar 1892. For frâgan om Mathilda Gustafssons akten
skapsfunderingar, se Burke Rill odaterat, kapitel 5. 
33 Brev Anders Andersson 30.3.1897 i UV6/1897, s. 95 f. 
34 Brev Anders Andersson 15.8.1897 i UV 11/1897, s. 173. 
35 Se t.ex. Brev Anders Andersson 23.11.1895 i UV2/1896, s. 30. Brev Mathilda Gustafsson 
odaterat i UV3/1896, s. 48. BrevN. P. Truedsson 12.12.1898 i UV2/1899, s. 28. 
36 Brev Anders Andersson 9.12.1897 i UV2/1898, s. 31. 
37 Brev N. P. Truedsson 12.12.1898 i UV2/1899, s. 28 f. Brev Anders Andersson 11.12.1898 
i UV2/1899, s. 30. 
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nor och man talade i samband med dessa fcirrattningar. Det finns aven note
rat att en afrikansk man talat vid en dopfôrrattning. Ar 1900 kunde missio
narerna rakna ett sextiotal dôpta medlemmar i fcirsamlingen vid Bethany.38 
Hur det fôrhôll sig pâ andra platser ar svârt att veta nâgot om. Aven om sta
tistik fôrekom i rnissionarernas rapporter frân Sydafrika var inte den kvanti
tativa framgangen fôr missionen den viktigaste. Arbete for Guds rike var 
storre an antalet dopta medlemmar i fribaptistiska fôrsamlingar. 

Mannens arbetskrafter inom missionen var begransade under delar av 
aren 1898-1899, om man ser till de svenska mannen som var missionarer. 
Nils Peter Truedsson misstrostade over sin insats till foljd av bristande sprak
kunskaper. Anders Andersson var svart sjuk i dysenteri och kollegorna 
fruktade for hans liv. Under de fôrsta manaderna 1899 var han fortfarande sa 
svag att han hade svart att tala och att ga. Utover dessa man bestod missio
narskaren av svenska kvinnor: Mathilda Andersson, Amy Bull, Karolina 
Eriksson, Kerstin Larsson och Johanna Truedsson.39 Mathilda Andersson 
skotte familj och sjuk man. Dina och Elias Hagemanns funktion i anslutning 
till Fribaptistsamfundets mission ar inte latt att avgora, men att de ledde 
moten ar klart.40 Forutom svenska kvinnor arbetade afrikaner fôr Fribaptist
samfundets mission. Tva av dessa var de afrikanska mannen Umsimbili och 
Umkiwane. De ho11 moten pa olika platser runt Fribaptistsamfundets missions
stationer. 41 A tt zulukvinnor ocksa arbetade fôr missi onen framkommer nedan. 

Amy Bull ansvarade for Bethany-stationen med bl.a. skola fôr ett tiotal 
indiska barn, motesverksamhet och skola fôr afrikaner. Genom att starta 
skola fcir indier hoppades hon samtidigt att fâ vittna om Gud for dem. Amy 
Bu11s krafter var inte de basta efter fiera ars arbete under emellanat svara 
fôrha11anden. Hon vadjade tillledningen i Sverige om att fâ byta vistelseort, 
antingen inom Sydafrika elier genom att resa till Sverige.42 

Karolina Eriksson, i missionens material ofta kallad Lina, var stationerad 
vid Nyatikazi. Hon bedomdes av en kollega ha framgang i si tt arbete eftersom 
fiera ynglingar som fâtt undervisning av henne blivit troende och dopta. 
Johanna Truedssons skiftade arbetsplats me11an Bethany och ltemba, medan 
Kerstin Lars son befann sig pa Item ba tillsammans med familj en Truedsson. 43 

1 manadsskiftet maj-juni 1899 var Anders Andersson tillrackligt ater
stalld fcir att fôrratta dop av sju afrikaner och darefter leda brodsbrytelse pa 
Greenwich.44 Hans halsoproblem fortsatte och fortfarande under 1902 
rapporterades om att han var svag. 1 detta skede var han den ende manlige 

38 Brev Anders Andersson 4.6.1900 i UV9/1900, s. 144. 
39 Brev N. P. Truedsson odaterat 1899 i UV 10/1899, s. 158. 
40 Brev Kerstin Larsson 28.2.1899 i UV 5/1899, s. 79 f. 
41 Brev Anders Andersson 12.4.1899 i UV6/1899, s. 93 f. 
42 Brev ArnyBull14.8.1899 i UV11/1899, s. 175 f. 
43 Brev N. P. Truedsson odaterat 1899 i UV 10/1899, s. 158. 
44 Brev Anders Andersson odaterat 1899 i UV 10/1899, s. 159. 
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missionaren i Fribaptistsamfundets Sydafrikamission. Detta ledde till att han 
latt blev overanstrangd, "ensam som han var med allt ekonomiskt arbete".45 
Det klagades over att det var svart att fà afrikanska man att arbeta for mis
sionen, eftersom nastan alla ynglingar och man befann sig i Durban.46 Som 
den ende svenske mannen ansvarade uppenbarligen Anders Andersson fdr 
missionens rakenskaper. Det var ocksa nar han blev nagorlunda frisk som 
dop och brodsbrytelse agde rum pa Greenwich. Bristen pa afrikanska man 
som arbetskraft inom missionen framholls som ett problem. 

1 maj 1899 meddelade Johanna och Nils Peter Truedsson att de ville 
lamna Sydafrika for att resa till USA. Nils Peter Truedssons skal var att han 
tyckte sig utratta for lite for missionen.47 Johanna Truedssons uppfattning 
gar inte att finna i befintligt kallmaterialet. Att hon vid tillfallen varit med 
vid bybesok for att missionera framgar emellertid, men att hon haft svart 
med detta eftersom hon beharskade zulu for daligt. 48 

Paret Truedsson lamnade Sydafrika i april 1900 med destination Iowa, 
USA. Nils Peter Truedsson startade sedan utgivningen av Sanningens van, 
som blev tidningsorgan for fribaptistema i USA.49 Truedssons erfarenheter 
fran Sydafrika praglades av att de menade sig ha sett mycket hedendom 
bland en del av manskligheten som befann sig i lagt, outvecklat och for
tryckt tillstand. Samtidigt hyste de forhoppningar for landets framtid, nagot 
som kan verka motsagelsefullt. De bade fàtt vara med om femtio afrikaners 
dop under sin tid som missionarer och de anade en vackelse i landet. À ven 
de guld- och diamantfyndigheter som gjorts kunde leda till en battre framtid 
i bade andligt och timligt avseende, enligt Truedssons. 50 

1 samband med Truedssons besked att lamna Sydafrika framgick nagot av 
makens uppfattning om kvinnor och man i mission. Han vantade pa att man 
skulle komma till Sydafrika som missionarer inom Fribaptistsamfundet. Att 
kvinnor var i majoritet vid denna tid var enligt hans formenande inte lampligt: 

Det ar val icke sa lampligt for oss att ha nastan endast systrar i hednavarlden. Om 
nagon tanker att dar ar den lampligaste platsen for kvinnor att verka, sa misstar han 
sig. Men till bitrade ar hon lamplig. . . . Har behôfdes en broder, som bland annat 
kunde ga i kraalema och tala till folket. 51 

45 Brev Kerstin Larsson odaterat 1902 i UV 411902, s. 62. 
46 Brev Kerstin Larsson odaterat 1902 i UV 4/1902, s. 63. 
47 Samfundets egen historieskrivning anger att Nils Peter Truedsson hade svarigheter med att 
lara sig zulu och att bi. a. detta ledde till att han lamnade Sydafrika. Hansson & Wennberg 1991, 
s. 253. 
48 Brev Johanna Svensson 19.8.1895 i UV11/1895, s. 170 f. 
49 Brev Johanna&N. P. Truedsson 7.5.1900i UV7!1900, s.106 ff. Hansson & Wennberg 1991, 
s. 253. 
50 Brev Johanna & N. P. Truedsson 7.5.1900 i UV7/1900, s. 106 ff. 
51 BrevN. P. Truedsson 15.5.1899 i UV8/1899, s. 124. 
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Nils Peter Truedsson menade att missionen inte hade tillracklig framgâng. 
Skalen till detta var enligt honom att Anders Andersson var sjuk och att han 
sjalv kunde zulusprâket for dâligt. Om missionen daremot hade "passande 
arbetskrafter" skulle verksamheten ha mer framgâng.52 Mycket talar for att 
"passande arbetskrafter" syftade pâ man, eftersom hans upplysningar endast 
innehôll arbetsstatusen for de tva manliga missionarema och eftersom han 
darefter framholl afrikanska mans arbete for missionen. Varfor Nils Peter 
Truedsson inte fann missionsarbete som den lampligaste uppgiften for kvin
nor framgâr inte, inte helier varfor kvinnor daremot kunde vara bitradande. 
Att en man behôvdes for att gâ till afrikanska byar talar for att Truedsson 
uppfattade just denna verksamhet som en uppgift for man. ë>vrig verksamhet 
med bl.a. skolor skulle enligt detta resonemang kunna skotas av kvinnor. 

Nils Peter Truedsson redogjorde vid samma tid for arbetslaget inom mis
sionen. Johanna Truedsson ansvarade vid denna tidpunkt for sondagsskola 
och vardagsskola pâ Itemba. Vidare hjalpte hon till med att tala till folket pâ 
platsen. Kerstin Larsson ansvarade fOr arbetet pâ Greenwich medan Amy 
Bull skotte Bethany.53 Vid denna missionsstation bestod verksamheten av 
bl.a. skola for indier och motesverksamhet fOr afrikaner. Omdomet om 
Kerstin Larsson var att hon hade god formâga att tala till folket. 54 Karolina 
Eriksson och Mathilda Andersson omnamndes inte i Truedssons lagesrap
port. Det troligaste ar att den sistnamnda i detta skede skotte hem, barn och 
en svârt sjuk make. Nils Peter Truedssons onskan om "passande arbetskraft" 
kan fôljaktligen uppfattas som nâgot forvânande nar kvinnoma samtidigt 
arbetade hârt fOr missionen. 

Karolina Eriksson vid Nyatikazi 
Karolina Eriksson hade en klar missionsmetodisk hâllning. Aven om hon vid 
mitten av 1890-talet var delaktig i missionsresor i Zululand sâg hon samti
digt problem med detta. Hon menade att det var svârt for kvinnor att genom
fora missionsresor: 

Det ar mânga f6rhâllanden, som gôra det svârt for kvinnor att gâ ensamma omkring 
bland folket, i synnerhet pâ !angre hâll. Det vore darfor ônskligt och behôfligt om 
nâgra broder kande sig kallade att gâ harut. Skolverksamheten ar nog mycket lamplig 
for systrar. 55 

Vilka svârigheter kvinnor kunde mota nar de gick pâ vandring bland manni
skor anges inte av Karolina Eriksson. Det ar dock tydligt att hon uppfattade 
langre missionsresor som uppgifter fOr man medan kvinnor var mest lam-

52 Ibid. 
53 Set. ex. BrevN. P. Truedsson 15.5.1899 i UV 8/1899, s. 124. Brev N. P. Truedsson odaterat 
1899 i uv 10/1899, s. 158. 
54 Brev Johanna & N. P. Truedsson 7.5.1900 i UV7/1900, s. 108. 
55 Brev Karolina Eriksson 25.10.1895 i UV l/1896, s. 15. 
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pade for skolarbete. Karolina Eriksson foresprakade ocksa att missionarer 
skulle bo bland det folk de var satta att missionera for. Darigenom kunde 
man astadkomma mer i arbetet och fà kontinuitet i fôrkunnelsen.56 Fôr 
Karolina Eriksson blev Nyatikazi den plats vid vilken hon fick môjlighet att 
praktisera sin missionsmetodiska hallning. 

Fran och med de fôrsta manadema av 1897 var Karolina Erikssons arbete 
till stôrsta del fôrlagt till Nyatikazis missionsstation. Hon skôtte framfôrallt 
skolan pa platsen. 57 Under minst fyra manader var hon den enda svenska 
missionaren vid stationen. Detta hade aven tidigare under !angre perioder 
varit forhâllandet for Mathilda Gustafsson. Karolina Eriksson kommente
rade detta forhâllande med att "ingen har ens bjudit till att skramma an 
mindre att skada oss".58 Hur denna kommentar ska tolkas ar svart att avgôra. 
Den kan rymma bâde en oro for att nagot skulle kunna banda och en fôrsak
ran om att det inte var nagra problem for en ogift svensk kvinna att skôta en 
missionsstation. En afrikansk flicka arbetade samtidigt pa platsen. 59 

Karolina Erikssons uttalande om att ingen varken skramt eller skadat 
henne eller Mathilda Gustafsson star i viss motsattning till Nils Peter 
Truedssons uppfattning i denna fraga. Under den tid Mathilda Gustafsson 
befann sig som enda svenska missionar vid Nyatikazi skrev han: 

Syster Amy har nu flyttat till Inyatikazi, emedan det ansâgs att syst. Mathilda ej !angre 
kunde vara dar ensam till foljd af forsmadelse af folket, som ej latt tycks kunna fatta, 
att hon bott dar ensam i god afsikt. 60 

I Nils Peter Truedssons beskrivning var det saledes behaftat med problem att 
en ogift svensk kvinna bodde som enda missionar vid en station. Vad fôr
smadelser fran folket innebar utlaggs inte av Truedsson. Tvartemot vad den 
manlige missionaren har skrev arbetade Karolina Eriksson vidare vid 
Nyatikazi. 

Skolverksamhet var en viktig del vid Nyatikazi. Laskunnighet behôvdes 
fôr att afrikaner sjalva skulle kunna lasa bibeln. Att ge bibelord vidare till 
andra manniskor var centrait fôr missionen. Karolina Eriksson understrôk 
detta: 

Vi torde komma ihâg vâra egna forflider, hum de voro tàngna i hedendomens och 
pâfvedômets slafveri. Men sâ kom reformationen, och dess stôrsta och egentligaste 
valsiÏnelse var ju att den bringade oss bibelordet, sâ att det kunde Jasas i palats och 
koja. 1 

56 Brev Karolina Eriksson 25.10.1895 i UV 1/1896, s. 15 f. 
57 Brev Anders Andersson 30.3.1897 i UV6/1897, s. 96. 
58 Brev Karolina Eriksson odaterat i UV911897, s. 141. 
59 Brev Anders Andersson 15.8.1897 i UV 1111897, s. 173. 
60 Brev N. P. Truedsson 15.2.1896 i UV 6/1896, s. 95 f. 
61 Brev Karolina Eriksson odaterat i UV9/1897, s. 141. 
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Det fanns enligt missionaren bopp for Afrikas framtid eftersom bibelordet 
kun de omgestalta hela folk och ge dem frihet. 62 

Karolina Eriksson angav att antalet elever i skolan ôkade. Hon trivdes val 
med sitt arbete. Hon framhôll sarskilt att zuluerna var snalla och lydiga samt 
att de kunde tyglas utan bâde aga och hârda ord. Hon var sjalv fôrvanad ôver 
detta forhâllande. Hon var likasa forundrad ôver att hon alskade manni
skorna sa mycket som hon gjorde.63 

Under 1901 arbetade Karolina Eriksson tillsammans med en man som 
bette Paul Mtetwa. 64 De bâda gick till zulugardar och zulubyar fôr a tt tala 
med folket om Jesus. De delade ocksa arbetet med sôndagarnas môtes
verksamhet. 65 

Missionsverksamhet runt Nyatikazi bedrevs aven genom att missionens 
tait var uppsatt pa en plats kallad Nonoti, omkring fyra mil fran stationen.66 

1 detta arbete stôtte dock Karolina Eriksson pa motstand, enligt missionarer
nas beskrivningar. Hôvdingen i omradet var fientlig mot missionen och hon 
rapporterade 1902 att "den aldsta af mina kara flickor i taltet" blivit môr
dad. 67 À ven Kerstin Larsson kommenterade att situation en var besvarlig vid 
Nyatikazi vid denna tid. Enligt henne hotade hôvdingen att forstôra Fribap
tistsamfundets arbete och i stallet ta dit andra "larare".68 

Kerstin Larsson, Mangala Mangazi och andra zulukvinnor 
pâ ltemba 
Kerstin Larsson arbetade under den period som behandlas bar i stor 
utstrackning pa missionsstationen ltemba. 1 bôrjan av 1899 flyttade hon en 
kortare tid till en narliggande by fôr att battre lara sig zuluspraket. 1 byn 
fanns inga kristna, savitt bekant, men tva barn bade gatt i missionens skola 
under hennes ledning. Dessa barn och missionaren kunde fôrsta varandra 
och barnen bistod som tolkar nar Kerstin Larsson talade med de aldre i byn. 
Varje kvall samlade hon folket for att sjunga for dem, lasa ur bibeln, tala till 
dem och be. 69 A tt bo i byar for a tt lara sig sprak battre och for a tt komma 
nara manniskors vardag var ett aterkommande inslag bland de kvinnor som 

62 Brev Karolina Eriksson odaterat i UV9/1897, s. 141. 
63 Brev KarolinaEriksson22.8.1898 i UV 11/1898, s. 175. Brev Karolina Eriksson 12.12.1898 
i UV2/1899, s. 29. 
64 Karolina Eriksson anvander bara mannens fomamn Paul. Mycket talar for att det var Paul 
Mtetwa som âsyftades. Han arbetade vid denna tid inom missionen, se Mission bland 
Sydafrikas infodingar. 1925, s. 21. 
65 Brev Karolina Eriksson 8.3.1901 i UV 5/1901, s. 78 f. 
66 Mission bland Sydafrikas irifOdingar. 1925, s. 20. 
67 Brev Karolina Eriksson 2.1.1902 i UV3/1902, s. 45. 
68 Brev Kerstin Larsson odaterat 1902 i UV 411902, s. 62. 
69 Brev Kerstin Larsson 28.2.1899 i UV 5/1899, s. 78 f. 
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behandlas i denna studie. Som Ordets tjanare i vid bemarkelse tog de sprâket 
pa djupaste allvar. 

Under sin vistelse i byn beklagade Kerstin Larsson manniskornas lev-
nadsforhâllanden. Det var en svar tid pa aret med stor matbrist: 

Och att de aro hungriga fôrstâr jag, dâ jag ser hvad de hafva att lita. Sedan jag kom hit, 
ha de ej atit mer an en gâng om dagen, pâ e.m., och ofta afven dâ sâ 1itet, att en kunnat 
lita upp hvad fyra och fern fàtt noja sig med.70 

Kerstin Larsson tycks inte ha medfôrt nagra egna livsmedel till byn. Hon 
levde av allt att doma under samma villkor som de zuluer hon gastade. 
Skillnaden var forstas att missionaren lamnade byn efter en tid. Hur levnads
forhâllandena pa Itemba tedde sig vid denna tid ar det svart att fà kunskap 
om. Utifran Kerstin Larssons beskrivning av matbristen i den afrikanska byn 
kan man anta att missionarerna atminstone kunde ata sig matta. 

Ett trettiotal barn och ungdomar i aldrarna 5-15 ar deltog i undervis
ningen pa Itemba. De fick lara sig att lasa, skriva och rakna. De aldre barnen 
som gick i skolan hade ofta yngre syskon med sig, eftersom de skotte om 
dem nar modrarna bl.a. arbetade pa akrarna. Nar Kerstin Larsson beskrev 
barns villkor pa ltemba for barn i Sverige beklagade hon sig over de afri
kanska barnens liv. Bland de fôrhâllanden som hon fann omkansvarda var 
att aldre barn fick bara yngre syskon pa ryggen, att barn gick halvnakna och 
att de inte fick ordentligt med mat av sina fôraldrar, eftersom dessa i stallet 
kokade ol pa korn. Bland Kerstin Larssons skolelever var bruket att kla sig 
vasterlandskt inte sa vanligt forekommande. Med tacksamhet meddelade 
missionaren att tva kvinnor i USA hade skankt pengar till Itembas mission 
for att barnen skulle kunna fà mer klader, fôr att missionen skulle driva son
dagsskola pa platsen och for att barnen skulle fà biblar som de kunde lasa ur 
for sina foraldrar.71 

Kerstin Larsson drev en valbesokt syskola pa Itemba och hon deltog i 
och ledde olika moten pa platsen.72 Somnad framstar ofta som en prioriterad 
uppgift for kvinnliga missionarer. Ett skal till detta var sambandet mellan att 
bli kristen och att kla sig vasterlandskt. Detta aterkommer ocksa i Kerstin 
Larssons brev.73 

Sedan Johanna och Nils Peter Truedsson rest till USAi april 1900 arbeta
de Kerstin Larsson som ensam svensk missionar pa Itemba missionsstation. 
Att hon var ensam svenska pa platsen innebar emellertid inte att hon bodde 
och arbetade ensam. 1 november 1900 rapporterade hon att tva afrikanska 
flickor, som gick i missionens sondagsskola, bodde hos henne. De framsta 
skalen till att flickorna bodde hos missionaren var att de hôll henne sallskap 

70 Brev Kerstin Larsson 28.2.1899 i UV 5/1899, s. 79. 
7l "Frân Afrika. Bref till barnen" av Kerstin Larsson odaterat i UV7/1900, s. 110 f. 
72 Brev Kerstin Larsson 3.1.1902 i UV3/1902, s. 43 ff. 
73 Brev Kerstin Larsson 12.11.1900 i UV 211901, s. 28 f. 
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och att de skotte hushâlls- och akerarbete. Flickoma trodde pa Gud, de var 
snlilla och trogna och de !aste flitigt i bibeln, allt enligt missionlirens utsago. 
Kerstin Larsson kommenterade i samband med detta att det i allmiinhet var 
lattare att na den yngre lin den aldre generationen med evangelium.74 

En ung zulukvinna vid namn Mangala Mangazi bodde tillsammans med 
Kerstin Larsson pa Itemba under olika perioder aren 1901-1902. Vid ett 
til!Hille bodde Mangala Mangazi pa platsen i atminstone nio manader. Hon 
doptes juldagen 1900.75 Nlir hon inte bodde bos den svenska missionliren 
bade de bâda brevkontakt och i breven nlimnde Mangala Mangazi bl.a. sitt 
forhâllande till Gud. 76 Nlir Mangala Mangazi liimnade Itemba efter en 
!angre vistelse beskrev Kerstin Larsson hur de bâda varit ledsna. Mangala 
Mangazi gick vid detta til!Hille i sitt hem eftersom hennes mor var sjuk och 
da behovde hjalp med arbete pa akrama. Modem sag dock till att dottem 
gick till ltemba fôr att sova. Hon menade att missionliren inte skulle vara 
ensam. Kerstin Larsson hiivdade att hon inte var riidd for att vara ensam, 
men att hon samtidigt var glad att ha Mangala Mangazi dar. Missionliren 
fruktade att Mangala Mangazi kunde bli indragen i "mycket ondt tai" och 
annat i sin hemby.77 Vad detta betydde ar det svart att veta nagot om, men 
Kerstin Larsson var uppenbarligen orolig for att Mangala Mangazi skulle 
paverkas pa ett negativt slitt om hon vistades for lange i sin hemby. 

Ytterligare exempel finns pa att afrikanska flickor och unga kvinnor 
bodde och arbetade tillsammans med svenska kvinnor som var missionlirer 
inom Fribaptistsamfundet. Amy Bull bodde tillsammans med en afrikansk 
ung kvinna nlir hon vistades som ensam svensk missionlir pa Itemba. Nar 
Kerstin Larsson arbetade vid Greenwich missionsstation en tid bodde hon 
tillsammans med en iildre afrikansk kvinna. 78 Â ven om en kvinna var ensam 
svensk missionlir pa en plats var hon saledes ytterst slillan ensam i hus och 
arbete. Hur arbetsrelationen mellan svenska kvinnor och zulukvinnor tedde 
sig, om man betlinker fragor om bl.a. over- och underordning baserad pa 
hudfarg, gar det inte att veta nagot om utifran tillgangligt kiillmaterial. Den 
personliga nlirheten mellan Kerstin Larsson och zulukvinnor som Mangala 
Mangazi kan ha betytt mer lin det talade ordet i motet mellan vlisterliindsk 
missionlir och afrikansk kristen. 1 kapitel fyra om Svenska Kyrkans Mission 
tecknades ocksa exempel pa hur kontakten mellan en svensk kvinnlig mis-

74 Ibid. 
75 "Forbamen. FrânAfrika", Brev Kerstin Larsson 8.1.1901 i UV 3/1901, s. 46 f. "For bamen. 
Frân Afrika" (forts.) av Kerstin Larsson i UV 4/1901, s. 62 f. 
76 Brev Kerstin Larsson 3.1.1902 i UV3/1902, s. 44. 
77 "Forbamen. FrânAfrika", Brev Kerstin Larsson 8.1.1901 i UV 3/1901, s. 46 f. "For bamen. 
Frân Afrika" (forts.) av Kerstin Larsson i UV 4/1901, s. 63. 
78 Brev Anders Andersson 15.8.1897 i UV 1111897, s. 173. Brev Anders Andersson 
12.4.1899 i UV 6/1899, s. 93 f. Hanna Mellemsether hari sin studie behand1at hur Martha 
Sanne 1evde och arbetade tillsammans med en afrikansk kvinna vid namn U1oise pâ Urnh1a1i 
missionsstation, se vidare Mellemsether 1995, s. 165 ff. 
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sionar, Beda Wennerqvist, och en ung afrikansk kvinna, Nomampo Lutuli, 
kunde gestalta sig. 

Som ogift kvinna uppfattade Kerstin Larsson att hon hade vissa svarig
heter med besok i afrikanska gardar och byar. Hon var orolig for att manni
skor inte skulle respektera henne och att de inte skulle lyssna till henne 
eftersom hon var "blott en ensam kvinna".79 Det var sarskilt oldrickandet 
som bekymrade Kerstin Larsson. Om folket i en by druckit ol menade hon 
att de tog mindre notis om henne och hennes budskap. 80 Oldrickande ansags 
for ovrigt syndigt av missionarema.81 Vid ett senare tillfàlle gick Kerstin 
Larsson pa missionerande bybesok tillsammans med en norsk kvinna som 
var missionar och som gastade ltemba. Detta lattade for en tid hennes oro 
infor dessa arbetsuppgifter. 82 Har har framkommit a tt det in te var nagot 
problem fôr Kerstin Larsson att arbeta som ensam svensk missionar pa 
Itemba, men att hon uppfattade vandringama bortom sjalva stationen som 
bekymmersamma. Kerstin Larsson och Karolina Eriksson foretradde saledes 
liknande uppfattningar om arbetssituationen for en ogift kvinna som enda 
svenska missionar pa en plats. 

1 Fribaptistsamfundet kunde kvinnliga missionarer saledes arbeta som 
enda svenska missionarer pa en missionsstation. Sa var aven fallet i Helgel
seforbundet, vilket framgick i kapitel fern. Jenny Haggberg och Elin Witt 
ledde vid olika tillfàllen forbundets verksamhet pa stationer i Sydafrika. 
Detta forekom daremot aldrig i Svenska Kyrkans Mission. 1 denna mission 
forestods alltid arbetet pa en missionsstation av en manlig missionar. 

V ad behëvs man till ... 
Liksom andra vasterlandska missioner var Fribaptistsamfundet naturligtvis 
beroende av afrikaners arbetsinsatser. Materialet ger emellertid begransad 
upplysning om vilka dessa afrikaner var. Att Fribaptistsamfundet inom sin 
mission framst satsade pa afrikanska man framgar dock tydligt. Dessa man 
kallades daremot inte sa ofta for evangelister vid denna tid. Nar afrikaner 
narnndes anvandes snarare termema medarbetare eller medhjalpare, under
forstatt a tt missionaren var den viktigaste personen. 83 

Fribaptistsamfundet var representerat vid en bibelkurs for evangelister 
anordnad vid Helgelseforbundets station Bethel 1899. Fran Fribaptistsam
fundets forsamlingar deltog tva afrikanska man och i detta sammanhang 

79 Brev Kerstin Lars son odaterat i UV 81190 1, s. 118. 
80 Ibid. 
81 Se t.ex. "Dom sjalfl Môrka Afrika" i UV 5/1899, s. 77. 
82 Brev Kerstin Larsson 3.1.1902 i UV3/1902, s. 43 ff. 
83 BrevMathilda&AndersAndersson 17.7.1898 i UV9/1898, s. 143. 
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anvandes med stor sannolikhet benamningen evangelist. Nâgra afrikanska 
kvinnor fanns inte som deltagare frân Fribaptistsamfundets mission. Domi
nansen av kvinnor bland Fribaptistsamfundets svenska missionarer ledde 
inte till att missionen satsade pâ afrikanska kvinnor som t.ex. evangelister 
nar forsamlingar bildades. 

Dopet var medlemsgrundande inom fribaptistiska forsamlingar. Detta 
blev en sjalvklarhet aven inom Sydafrikamissionen. Dopets avgorande bety
delse starkte mans stallning som nodvandiga for att forsamlingsbildning 
skulle kunna aga rum. Inom Fribaptistsamfundets Sydafrikaverksamhet var 
det enbart man som kunde forratta dop. 84 Efter dopceremonier samlades 
man ofta till gemensam brodsbrytelse. Aven brodsbrytelser leddes av 
svenska manliga missionarer.85 

Fribaptistsamfundet var en numerart sett liten mission i Sydafrika vid 
denna tid. Den hade darfor ingen missionarskonferens och inga man i nâgon 
formellledning av missionen. Under perioden 1876-1902 var det kvinnors 
missionsverksamhet som dominerade. Att missionen "behovde man", som 
det bette inom Fribaptistsamfundet, bade inte sâ mycket att gora med det 
vardagliga arbetet vid missionsstationema i Sydafrika som med den forsam
lingsbildande mâlsattningen, i organisatorisk mening. 86 Dar var dop forrattat 
av en man intradesbiljetten. For en framtid utan svenska missionarer behôv
des afrikanska man som evangelister, vilka kunde forratta dop inom fribap
tistiska f6rsamlingar. Som redan framgâtt var det aven i Helgelseforbundet 
enbart manliga missionarer som forrattade dop. Att det var sâ aven i Svenska 
Kyrkans Mission var en sjalvklarhet. 

Har har framgâtt att man behovdes inom Fribaptistsamfundets mission 
for att forratta dop och leda brodsbrytelse, dvs. leda nattvardsfirande. 
Anders Andersson skotte ocksâ rakenskapema for missionen, eftersom han 
var den ende svenske mannen efter det att Nils Peter Truedsson lamnat Syd
afrika. Dopet var inkorsport till den organiserade fribaptistiska forsam
lingen. Dopet som initiationsrit var inte enbart ett dop till Kristus utan ocksâ 
till medlemskap i den organiserade forsamlingen. En kristen forsamling var, 
genom nyfodelsens dop, av annat slag an det organiska samhallets slakt, 
klan eller stam, som man fods in i. I den gudstjanstfirande forsamlingen 
daremot klarade sig kvinnor utan manliga missionarer. 

Missionarer inom Fribaptistsamfundet var kritiska till andra missioner, 
som exempelvis Svenska Kyrkans Mission, eftersom de kunde ge sken av att 

84 BrevMathilda&AndersAndersson 17.7.1898 i UV9/1898, s. 143. "Umkiwane" av Anders 
Andersson i UV3/1899, s. 46 f. 
85 Brev Mathilda & Anders Andersson 1.5.1899 i UV7/1899, s. 106. 
86 Se t.ex. Mission bland Sydafrikas infodingar. 1925, s. 12 f., hiir star fciljande: "Allt efter
som missionsarbetet skred framât, blev behovet av fiera arbetare stôrre, synnerligast framtriid
de behovet av brOder, som kunde ordna med bildande av fcirsamling." "Nâgon tid efter 
brôdemas ankomst bildades en bib1isk fcirsamling av troende och dôpta ... " 
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erhâllen undervisning om Guds ord var tillrackligt for att raknas som 
troende och genom dop upptagas i forsamlingen. Amy Bull uttryckte detta: 
"Flere ganger gafs besked om att vi fasta inte sa mycket afseende pa 
hufvudkunskap som pa en hjartats verkliga fôrandring, en lefvande tro pa 
Gud och aflaggande af den forra vandeln."87 Om en afrikan ville ga denna 
trons vag kunde hon bli dopt utan att ha deltagit i nagon sarskild undervis
ning, menade Amy Bull. Troendedopet, det medvetna elier det frivilliga 
dopet, var ett grundfundament inom Fribaptistsamfundet. 88 

Julfirande i teori och praktik 
Det ar svart att fa nagon mer omfattande kunskap om livet pa Fribaptistsam
fundets missionsstationer och fôljaktligen om hur de kvinnliga missionarema 
levde i helg och socken. Liksom i fôregaende kapitel om Helgelseforbundet 
ar det aven fOr Fribaptistsamfundet den begransade tillgangen pa material 
och materialets karaktar som ar skalen till denna historiografiska svarighet. 
Inom Helgelseforbundet utgjorde julfiranden vid missionsstationema ett 
undantag. Sa ar fallet aven inom Fribaptistsamfundet. Jul namns ofta. 

Fribaptistsamfundets ledning tog avstand fran julfirande som innehôll 
exempelvis gran och andra s.k. varldsliga uttryck. Guds ord om inkamatio
nen skulle sta i centrum, inte firandet omkring. Har skulle samfundet skilja 
sig frân varlden i ovrigt, menade den puristiska ledningen. 89 Liknande 
forhallningssatt framforde Sydafrikamissionaren Nils Peter Truedsson: 

Den sorgligt forviinda tillstallningen med mat och dryck, jultrad m.m., som skôkan 
uppfunnit, och som mânga af dem, som bekanna sig tro pâ Jesus, upptagit, dâ de mena 
sig fira minne af honom, som forsakade ali sin hôga harlighet och Jades i en krubba, 
denna tillstallning voro vi tamligt befriade ifrân. De hvita hafva dock fort denna 
vanart med sig afven hit till detta môrka land, sâ att infodingama tàtt se och hôra 
darom. Vi endast inbjôdo folket och talade for dern, som kommo, sâsom vi bruka gôra 
pâ sôndagama. 90 

Kerstin Larssons beskrivning av jul pa Itemba missionsstation 1900 inne
haller dock inslag som kanns igen fran julfiranden inom bade Svenska Kyr
kans Mission och Helgelseforbundet. For att kanske undga eventuell kritik 
fOr sitt agerande inbjod Kerstin Larsson alla afrikaner som gatt i skola pa 
Itemba till en liten fest fore jul, alltsa inte under juldagama. Omkring 40 
personer kom och de bjods alla pa te med brOd: 

87 Brev Amy Bull25.7.1901 i UV 10/1901, s. 155. 
88 Karolina Eriksson skrev t.ex. om "bambegjutningens grundlôshet", mot vilket hon havdade 
att man skulle bli dôpt enligt bibelordets regel. Med bibelord som grund menade hon att dopet 
skulle ske ef'ter det att man avgjort sig fôr omvandelse till Jesus. Brev Karolina Eriksson 
25.1.1901 i UV5/1901, s. 77. 
89 "Frân motet i Fridened den 31 dec. 1896-1 jan. 1897" i UV 3/1897, s. 4 7. 
90 Brev N. P. Truedsson 21.3.1895 i UV7/1895, s. 107. 
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Sedan de druckit sitt té, tilldelades dem smâ presenter, efter som de varit flitiga i sâviil 
hvardags- som si.indagsskolan. Sornliga fingo kliider, sâsom ett par byxor, en skjorta, 
kliidning, kjol, tri.ija, ett linntyg eller en niisduk o.s. v. De andra fingo endast smâ kort. 
De, som ingenting liirt, fingo ingen present.91 

.Â ven hos Kerstin Larsson pa Itemba delades alltsa presenter ut vid jultid. 
Gavoma skulle paminna om Guds gava i Jesus. Betoningen pa kliider var 
ocksa vanlig inom missioner. Kopplingen mellan prestationer och belüning 
framkommer tydligt. Under samlingen fick afrikanema aven biblar och de 
uppmanades att i sina hem lasa framfürallt Matteusevangeliet. Amy Bull och 
Dina Hagemann deltog vid motet och talade till de forsamlade. 92 

Nagot jultrad elier nagot firande med julmat och annat var det inte tal om 
i Fribaptistsamfundets mission. Men exemplet fran Itemba visar att missio
narer i praktiken kunde kringga forbudet genom att ordna en enklare form av 
julfest. Kanske efterfragades detta av de afrikaner som gatt i missionens 
skola pa platsen och som kande till julfirande vid an dra missionsstationer. 

Kvinnornas hâllning till kriget mellan boer och 
britter 1899-1902 
Fribaptistsamfundet i Sverige intog en avvaktande hâllning gentemot vissa 
samhalleliga och politiska institutioner. Man vande sig exempelvis mot 
militartjanstgoring fOr man och mot politiskt engagemang.93 Aven under det 
sydafrikanska kriget mellan britter och boer aren 1899-1902 fanns en viss 
aterhâllsamhet i uppfattningar om kriget och de stridande partema.94 Att 
bedja till Gud om framgang for engelsman elier boer menade redaktionen 
fOr Upplysningens van var ett hân mot Gud, liksom det aven var ett kran
kande av manniskovardet att de olika sidoma forvantades krossa varandra.95 

Detta till trots intog de kvinnliga missionarema i Sydafrika en pro-brittisk 
hâllning under det aktuella kriget. Sa gjorde atminstone de kvinnor vars 
hallning till kriget overhuvudtaget gar att veta nagot om i befintligt material. 

Karolina Eriksson tackade Gud for att de som missionarer levde i ett land 
som styrdes av engelsman. 96 Hennes bedomning var a tt det skulle bli samre 
levnadsforhâllanden for manniskor i Sydafrika om boema gick segrande ur 
striden. Hon uppfattade boemas framfart under kriget som hiinsynslos. Hon 
menade att "det engelska oket" var ett bra styre, eftersom det radde fullstan
dig religionsfrihet och eftersom ingen tvingades till krigstjanst. Fribaptister-

91 "For bamen. Frân Afrika", Brev Kerstin Larsson 8.1.1901 i UV 311901, s. 47. 
92 Ibid. 
93 Fribaptistsamfundet lOO ar. 1972, s. 143 ff., s. 148 ff. 
94 "Kriget i Syd-Afrika" i UV 12/1899, s. 191 f. 
9S "En engelsk priist om kriget" i UV 511900, s. 79 f. 
96 Brev Karolina Eriksson odaterat i UV9/1897, s. 140. 
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nas erfarenheter fran Sverige utgor en tydlig bakgrund till Karolina Erikssons 
hâllning. 1 Sverige hade fribaptister till och med erfarit forfoljelser. Hon 
tyckte att atminstone de vita i Sydafrika levde med en frihet som saknades i 
Sverige.97 Hur hon bedomde situationen for afrikaner framgar inte. 

Kerstin Larsson uttryckte liknande skepsis gentemot boema. Hon fram
hôll emellertid att missionarema inte kande nagon oro i krigssituationen 
eftersom de litade till Herren i allt.98 Efter kriget uttryckte missionarema 
lattnad over att stridema antligen var slut.99 For ovrigt ar det befintliga ma
terialet for tunt for att man ska kunna bedoma, hur de kvinnliga missionarer
na inom Fribaptistsamfundet uppfattade kriget och dess inverkan pa zuluer
nas situation. Med stôrsta sannolikhet var kvinnoma paverkade av att deras 
samfund var avvaktande eller negativt till engagemang i politik och sam
halleliga organisationer. De ifragasatte dock inte den koloniala makten i sig. 

Ny tid fôr missionen 
Efter det sydafrikanska kriget riktade Fribaptistsamfundets m1ss1onarer 
blickama mot nya trakter. De ville etablera mission pa fier platser. For att 
rekognoscera mojligheter for detta begav sig Mathilda och Anders Anders
son ut pa en tva manader lang resa till Zululand i juli 1902. Resan hade varit 
planerad under en langre tid men fürhindrats av kriget. Vid denna tid skottes 
Fribaptistsamfundets Sydafrikamission av Kerstin Larsson, Karolina 
Eriksson och makama Andersson. Dina och Elias Hagemann var verksamma 
som motesledare pa Bethany. 1 befintligt material uppges samtidigt att en 
afrikansk man arbetade for missionen. Mycket talar dock fOr att de afrikaner 
som arbetade for missionen var fier an en och att aven afrikanska kvinnor 
arbetade i forsamlingama. Kerstin Larsson ansvarade dessutom for Anders
sons barn under den tid füraldrama var pa resa.1oo 

Mathilda och Anders Andersson besokte olika platser i Zululand for att 
finna en plats dar de kunde fâ tillstand att starta mission. De fann att detta 
inte var sa latt. Det kunde finnas motstand mot nyetablering av mission bade 
fran zuluer och fran kolonialmaktens magistrater.1o1 Vryheid och Paul
pietersburg var tva av de orter som ingav missionarema mest forhoppningar 
infür framtiden. Vryheid var enligt Anderssons belaget i ett omrade mer 

97 Brev Karolina Eriksson 13.6.1900 i UV911900, s. 141. 
98 Brev Kerstin Larsson 9.12.1899 i UV 211900, s. 29. 
99 Brev Mathilda & Anders 12.8.1902 i UV 11/1902, s. 174. 
100 Brev Mathilda & Anders Andersson 12.8.1902 i UV 11/1902, s. 174 ff. Hansson & 
Wennberg 1991, s. 254, uppger felaktigt att Anna Karlsson tog hand om makarna Anderssons 
barn niir dessa var pâ resa i Zululand 1902. Eftersom Anna Karlsson inte kom till Sydafrika 
f6rran 1904 ar detta inte môjligt. Det var Kerstin Larsson som ansvarade for Anderssons barn. 
101 Brev Mathilda & Anders Andersson 12.8.1902 i UV 12/1902, s. 190 ff. 
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dominerat av boer an av engelsman, om man sag till den vita befolkningen. 
Detta medforde inte minst sprakproblem.102 Paulpietersburg, i Utrechts 
distrikt, lag 30 mil norr om Vryheid. 103 Pa sistnamnda ort uppfattade Anders
sons att det inte fanns nagon missionsverksamhet bland afrikaner och de 
tyckte sig darfor ha funnit en bra plats for kommande satsningar. 

Under resan besokte Mathilda och Anders Andersson aven missionssta
tionen Ekutuleni, tillhorande Svenska Kyrkans Mission. Dar arbetade mis
sionarema Ingrid Jonsson och Reinhold Kempe. Anderssons var positivt 
overraskade over hur enkel gudstjansten var i stationens kyrka under 
Reinhold Kempes ledning. Fribaptistsamfundets missionarer noterade skill
nader mot vad de var vana vid fran den lutherska statskyrkan i Sverige. 
Reinhold Kempe var inte kladd i "kappa" och han bad vid fiera tillfallen 
med egna ord i stallet for att anvanda de vanliga bonema. Under predikan 
stod han i kyrkgangen och talade direkt till forsamlingen i stallet for att ga 
upp i predikstolen. Anderssons sov over pa Ekutuleni. De uppskattade den 
stora gastvanligheten och framholl hur uppriktiga samtal de haft med Ingrid 
Jonsson och Reinhold Kempe.104 

Efter hemkomsten till Greenwich foresprakade Mathilda och Anders 
Andersson nysatsningar i bâde Vryheid och Paulpietersburg. Det var platser 
med bra klimat och de bedomdes expandera framover. 1 traktema runt Vry
heid fanns mineraler och missionarema trodde pa en framtida gruvdrift pa 
denna ort. Ekonomin var ett stort problem och inkop av tomter fôr att bygga 
hus var dyrt.105 Ar 1902 kopte samfundet emellertid en tomt i Vryheid och 
Anderssons startade samma ar mission dar. Aret darefter paborjades aven 
mission i Paulpietersburg. 106 Nysatsningar efter kriget aterkommer i alla de 
har studerade missionema. Svenska Kyrkans Mission etablerade sig i 
Johannesburg, Helgelseforbundet i Durban och Fribaptistsamfundet i Vry
heid och Paulpietersburg. 

1 april 1902 reste Amy Bull till Sverige for rekreation och vila. Dessa 
skal godkande samfundet, medan skalet att halsa pa fôraldrar inte hade 
ansetts tillrackligt.107 Vid ett mote i Sverige 1902 fick Amy Bull redogora 
for orsakema till sin resa. Motet var tillfredsstallt med hennes forklaring. 
Man hoppades genom hennes narvaro oka intresset for Sydafrikamissionen i 
de svenska forsamlingama. Motet beslutade att Amy Bull efter samrad med 
broder inom samfundet fritt skulle fà disponera sin tid. Forsamlingar fick 

102 Brev Mathilda & Anders Andersson 12.8.1902 i UV 111903, s. 12 ff. 
103 Brev Anders Andersson 7.11.1902 i UV3/1903, s. 47. 
104 Brev Mathilda & Anders Andersson 12.8.1902 i UV2/1903, s. 29 ff. 
105 Ibid. 

106 Hansson & Wennberg 1991, s. 259. 
107 "Referat ofver aldstemotet i V. Famebo den 31 dec. 1901" i UV 311902, s. 39. 
"Medde1ande" i UV511902, s. 80. 
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aven kalla henne till besôk for att hon skulle beratta om missionsarbetet.108 
Amy Bulls uppfattning om missionsstrategiska fragor hade sedermera bety
delse for Fribaptistsamfundets arbete i Sydafrika. Hon deltog i samfundets 
môten i Sverige och füresprakade mer mission i stader. Detta var ett skal till 
att samfundet vande blickama mot Vryheid och Paulpietersburg. Dessa orter 
var stader, oman sma sadana.I09 

Amy Bull atervande aldrig till Sydafrika. 1 Sverige arbetade hon bl.a. 
med sprakundervisning fOr blivande Sydafrikarnissionarer, med Helge Akes
sons bibelôversattning och med Upplysningens viin.IIO 

Frân Amy Bull och Mathilda Gustafsson till en 
osynliggjord missionârsfru 
Ar 1902 antogs det norska paret Kristine och Oscar Hansen som Sydafrika
missionarer. Oscar Hansen deltog i ett môte inom Fribaptistsamfundet under 
aret for att meddela att han tillsammans med hustrun ônskade resa till Syd
afrika. Kristine Hansen var inte narvarande. Det finns inte nagra upplysning
ar om hennes bakgrund mer an a tt hon var fran Opdal i Norge och var fodd 
1870.III Paret Hansen erhôll ekonomiskt understôd fran USA. Fribaptister
nas ledare Helge Akesson uttryckte stor tacksarnhet ôver att samfundet 
skulle "fà afskilja en br. for Afrika". Han bad vidare om Guds valsignelse 
ôver paret och slutligen "blef br. H. afskild for missionskallet genom bôn 
och handers palaggning". 112 

Fribaptistsamfundet antog i och med Oscar Hansen for forsta gangen en 
manlig missionar vars hustru knappt ornnarnndes i sammanhanget. Mycket 
talar fOr att Kristine Hansen inte helier avskiljdes for missionsarbete. Sam
fundets antagningar av missionarer hade under tio ars tid gatt fran Amy Bull 
och Mathilda Gustafsson till eni stor utstrackning anonym medfüljande mis
sionarsfru.II3 Den osynliga Kristine Hansen har snarast likheter med synen 
pa gifta kvinnor i Svenska Kyrkans Mission an med tidigare missionarsfruar 
i bâ.de det egna samfundet och Helgelseforbundet. Kanske gick gifta kvinn
liga missionarer i Fribaptistsamfundet en ny tid till mûtes. 

108 "Referatôfverpredikant-ochaldstemôtetiHofvaden26,27juni 1902" i UV9!1902, s. 143. 
109 "Referat ôfver aldste- och lararemôtet i Romme den 27 april 1903" i UV 6/1903, s. 92. 
llO SAL, FB:s arkiv, Bunt 27, Arsmôtesprotokoll, Bok 1, Protokollsbok for Fribaptisterna i 
Sverige. Arsmôten 1894-1926, protokoll fort vid brôdraskapets gemensamma môte 3-
4.7.1905, § 3, protokoll vid ârsmôte 29-30.6.1906, § 13, protokoll vid ârsmôte 27-28.6.1910, 
§ 8.1 Fyrtio ar. 1933, s. 75. 
Ill Hansson & Wennberg 1991, s. 246. 
112 "Referatôfverpredikant-och aldstemôteti Hofvaden26, 27 juni 1902" i UV9/l902, s. 143. 
113 Kristine Hansens missionsarbete kommer inte att behandlas vidare eftersom hon anlande 
till Sydafrika fürst âr 1903, tillsarnmans med sin man. Brev August Rosene 22.6.1903 i UV 
10/1903, s. 153 f. 
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Sammanfattning 
I kapitlet har sju kvinnliga missionarer i Fribaptistsamfundets Sydafrikamis
sion behandlats under perioden 1894-1902. Fyra av dem antogs som nya 
missionarer: Karolina Eriksson, Johanna Truedsson, Kerstin Larsson och 
Kristine Hansen. Amy Bull och Mathilda Gustafsson (gift Andersson) var 
redan missionarer i Natal. Den sjunde kvinnan, Dina Hagemann, hür till de 
mer anonyma kvinnorna i kallmaterialet. For Johanna Truedsson var akten
skap med en manlig missionar ett satt att sjalv bli missionar. I samband med 
Kerstin Larssons ansokan om att bli missionar aktualiserades âterigen fragan 
om kvinnans ratt att predika i Fribaptistsamfundet. Samfundet beslutade att 
saga nej till kvinnors predikande i Sverige men tillat samtidigt kvinnor att 
bli missionarer i Sydafrika, dar uppgifterna bl.a. var att predika for afrika
ner. Nar Kristine Hansen antogs som missionar 1902 talar mycket for att 
hon varken blev avskild som missionar elier var narvarande nar hennes make 
avskildes for missionarsuppdrag. 

Fribaptistsamfundets missionsarbete i Sydafrika vilade mellan aren 1894 
och 1902 i mycket stor utstrackning pa de kvinnliga missionarernas insatser. 
Mannen var endast tre till antal et. A v dessa var Anders Anders son sjuk 
under en period och Nils Peter Truedsson slutade som missionar 1900. 
Kvinnorna skotte missionsarbetet vid stationerna, vilket bl.a. bestod av skol
undervisning, att lara afrikaner att sy, att leda motesverksamhet, att samtala 
med manniskor och a tt i olika sammanhang forkunna Guds ord. À ven om 
kvinnor dominerade i Fribaptistsamfundets missionsverksamhet kravde sam
fundet man for att forratta dop, organisera fôrsamlingar, leda brôdsbrytelse 
och skota rakenskaper for missionen. I det vardagliga arbetet pa missions
stationerna var daremot svenska och afrikanska kvinnor i hügsta grad de 
ansvariga missionarerna. 

Kallmaterialet till bedomning av de kvinnliga missionarernas hâllning till 
kriget mellan boer och britter aren 1899- 1902 ar begransat. Av det material 
som finns tillgangligt framgar att kvinnorna var pro-brittiska. Efter kriget 
vande Fribaptistsamfundet blickarna mot Vryheid, dar Mathilda och Anders 
Andersson startade ny missionsverksamhet. Amy Bull slutade som missio
nar och bosatte sig i Sverige. 
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Avslutning 

Jag har i den har avhandlingen valt att definiera bade ogifta och gifta kvin
nor som missionarer eftersom jag menar att de pa olika satt har arbetat for 
missionen. Detta har jag gjort oavsett hur de missioner som anstiillde kvin
noma sag pa detta. Svenska Kyrkans Mission betraktade inte gifta kvinnor 
som missionarer. Ogifta kvinnor var inte helier ansedda som missionarer 
utan som missionsarbetare. 1 Svenska Kyrkans Mission tillhôrde ogifta 
kvinnor vissa yrkesgrupper; lararinnor, sjukskoterskor eller diakonissor. Den 
gifta kvinnan tillhôrde mannen och definierades utifran honom som med
füljande missionarsfru. Om en ogift kvinnlig missionar gifte sig med en 
manlig missionar fick hon frantrada sin tjanst med egen lôn. For den skull 
slutade hon knappast att arbeta med uppgifter i missionen. 

1 Helgelseforbundet och Fribaptistsamfundet betraktades alla kvinnor 
som missionarer, bâde gifta och ogifta. Det finns skal att anta att teologiska 
uppfattningar om tidens slut och nodvandigheten av att na sa manga som 
mojligt med evangelium har haft betydelse i detta sammanhang. Klasskill
nader kan ocksa ha varit en anledning. Det borgerliga idealet med hustrun i 
hemmets sfar var inte aktuellt bland vackelsens folk som ofta kom fran enkla 
forhallanden och som inte hade tillracklig ekonomi for att bygga upp och 
skapa ett mer borgerligt influerat hem och familjeliv. Svenska Kyrkans Mis
sion var en luthersk mission som ansag att den gifta kvinnans uppgift var att 
vara maka, mor och husmoder. Under perioden 1876-1902 kunde for ovrigt 
kvinnor som var missionarer vara ogifta ett helt liv. Man som var missiona
rer var daremot bara ogifta under sin forsta tid i Sydafrika. 

Numerart sett dominerades svensk Sydafrikamission mellan aren 1876 
och 1902 av kvinnor. Kvinnoma utgjorde 64 procent av missionarema. 1 
bade Helgelseforbundet och Fribaptistsamfundet var kvinnor de forsta mis
sionarema. Emelie Haggberg var Helgelseforbundets fürsta missionar. Amy 
Bull och Mathilda Gustafsson var Fribaptistsamfundets forsta missionarer. 
Att kvinnor var manga i den svenska missionarskaren i Natal och Zululand 
var inte nagot unikt. Kvinnor har i sjalva verket utgjort majoriteten av de 
svenska missionarema under hela 1900-talet. Fran ar 1911 finns statistik 
samlad over svensk mission pa alla kontinenter och denna visar att tva
tredjedelar av de svenska missionarema har varit kvinnor. Detta inspirerar 
till fortsatt forskning och historieskrivning. 

Trettiosex kvinnor med kallelse till Guds rikes tjanst 

1 Natal och Zululand aterfanns trettiosex svenska kvinnliga missionarer 
mellan aren 1876 och 1902. Dessa kvinnor har statt i centrum for denna 
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undersôkning. 1 inledningen stalldes fôljande fragor: Vilka var kvinnoma? 
V ad arbetade de med? Vilken hallning intog de till det sydafrikanska kriget 
mellan boer och britter 1899-1902? Vilken stiillning bade de kvinnliga 
missionarema i sina respektive missioner? Jag kommer bar att avsluta min 
undersôkning genom att i tre avsnitt resonera kring mina tre fôrsta frage
stallningar. Den fjarde fragan- om de kvinnliga missionaremas stallning i 
missionema- kraver har inga ytterligare kommentarer. 

De trettiosex kvinnor som behandlats bade olika bakgrund. Aldrama 
varierade fran 21-ariga Alfhild Fristedt i Svenska Kyrkans Mission till 
Karolina Eriksson i Fribaptistsamfundet, som var 54 ar gammal nar hon blev 
missionar. K vinnomas sociala bakgrund var ocksa skiftande - allt fran den 
adliga och formôgna Hedvig Passe i Svenska Kyrkans Mission till Mathilda 
Gustafsson i Fribaptistsamfundet. Hon kom fran enkla forhâllanden och sak
nade formell utbildning. De kvinnliga missionaremas utbildningsniva var 
olika bade mellan de tre missionema och i en och samma mission. Svenska 
Kyrkans Mission kravde allt mer utbildning av sina kvinnliga missionarer 
och ville mot periodens slut helst ha folkskollararinnor, sjukskôterskor och 
diakonissor. Helgelseforbundet och Fribaptistsamfundet tillmatte inte 
utbildning nagon stôrre betydelse. Personligheten var viktigare. 1 dessa mis
sioner var det framsta kravet pa en blivande missionar att denna upplevt en 
kallelse fran Gud och var driven av denna. 

Kvinnoma antogs och anstalldes under olika villkor. 1 Svenska Kyrkans 
Mission fick ogifta kvinnor regelbunden lôn medan gifta kvinnor inte avlô
nades ails. 1 forhallande till sina manliga kollegor tjanade ogifta kvinnliga 
missionarer i denna mission mycket daligt. Emelie Haggberg var under sin 
forsta tid i Natal missionar i en s.k. trosmission och litade enbart pa Guds 
forsorg for sin fôrsôrjning. 1 Helgelseforbundet daremot fanns fran âr 1893 
faststallda lôner for missionarer. 1 denna mission fick alla kategorier lon; 
man och kvinnor, ogifta och gifta. Det har inte gatt att finna nagra mer 
exakta uppgifter om hur Fribaptistsamfundets missionarer forsôrjde sig. 

1 denna undersôkning bar det saledes blivit tydligt att de trettiosex kvin
noma i svensk Sydafrikamission i aUra hôgsta grad var en heterogen grupp 
om man ser till deras bakgrund, aider, sociala harkomst och utbildning. Det 
som forenade dem var att de ville bli missionarer i ett annat land. De bade 
oftast upplevt nagon form av kallelse och denna drev dem att pa olika satt 
fôrsôka sprida det kristna evangeliet. 1 fiera fall bar undersôkningen visat att 
kvinnor sôkte sig olika vagar fôr att bli missionarer. De ansôkte bos olika 
missioner innan de blev antagna och anstallda som missionarer. Mycket 
talar for att kvinnoma tillmatte de olika missionema underordnad betydelse i 
forhâllande till den malsattning de bade - att fà bli missionarer och arbeta 
fôr att gôra Jesus kand. De konflikter som de kvinnliga missionarema ham
nade i med ôverordnade manliga missionarer, missionsstyrelse i Sverige 
elier andra kan ocksa forstas utifran denna aspekt. Det var inte konfliktema i 
sig som intresserade kvinnoma. Det blev snarare konflikt nar de blev hind-
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rade i arbete som de menade var viktigt och nar andra lade hinder i vagen for 
deras malsattning att sprida evangelium. 

Barnhem, skolor, sjukvârd, evangelisation, fôrkunnelse, samtal, 
fôrbôn - om kvinnornas arbete 

1 Svenska Kyrkans Mission var kvinnors arbete i forsta hand fôrlagt till mis
sionsstationer. Dar arbetade de i skolor och barnhem. Pa sa satt utmanades 
inte uppfattningar om att det kunde vara olampligt om kvinnor verkade i 
offentligheten. De sysslade i stallet med traditionellt kvinnliga uppgifter, med 
svenska ôgon sett. De undervisade barn och unga, fostrade flickor, de var med 
andra ord moderliga och omhandertagande. Kvinnliga missionarer i Svenska 
Kyrkans Mission fick fôrhâlla sig till tre olika beslutsnivaer som dominera
des av man. V id missionsstationerna var ambetsmannen stationsfôrestandare, 
dvs. en manlig prastvigd missionar, och kvinnorna var underordnade denne 
man i fragor som rôrde arbete och organisation av verksamheten. I Sydafrika 
formerades tidigt en missionarskonferens i vilken alla manliga missionarer 
ingick och hade rôstratt. K vinnorna fick ocksa fôrhâlla sig till 
missionsstyrelsen i Sverige. 1 denna ingick endast man. Konflikter uppstod 
nar kvinnliga missionarer som exempelvis Ida Jonatansson och Hedvig 
Posse tyckte att deras arbete forhindrades av man i dessa tre instanser. Detta 
framkom tydligt i konflikten mellan Hedvig Posse och manliga missionarer 
efter att Hedvig Posse grundat Betania missionssjukhus i Dundee. 

Bilden av vad de kvinnliga missionarerna i Svenska Kyrkans Mission 
arbetade med har klargjorts och konkretiserats. De var aktiva i att uppsôka 
afrikanska byar fôr a tt tala med manniskor, fôrkunna, lasa ur bibeln, sjunga, be 
och undervisa. 1 detta arbete deltog ocksa afrikanska flickor och kvinnor. Nar 
exempelvis Hjalmar Danell i missionsstyrelsen i Sverige angav enbart manliga 
missionarers och manliga zuluevangelisters uppgifter som bymissionarer 
stammer detta saledes inte med vad som framkommit i kallmaterialet efter 
dekvinnligamissionarerna. Aven Tore Furbergs beskrivning av arbetsfôrdel
ningen i Svenska Kyrkans Missions Sydafrikamission kan nyanseras. 1 Tore 
Furbergs studie ar manliga missionarer de som tillsammans med manliga zulu
evangelister besôker byar for att pa olika satt formedla Guds ord. Kvinnorna 
daremot har sin plats i skolor och barnhem pa missionsstationer. Det finns 
fôljaktligen historiografiska aspekter att arbeta vidare med i beskrivningen 
av Svenska Kyrkans Missions historia. Tore Furberg och Lars Berge betonar 
bâda betydelsen av folkkyrkotanken, utarbetad framforallt av H. W. Tottie, 
for Svenska Kyrkans Missions verksamhet i Sydafrika. 1 kallmaterialet efter 
de kvinnliga missionarerna i denna mission lyser tankar om folkkyrkan i 
stort sett med sin franvaro. Â. ven detta vacker fragor for fortsatt forskning. 
K vinnorna kanske var mer medvetna an man gama vill tro. 

Tidens knapphet innan Jesu aterkomst till jorden var ett missionsmotiv 
for Emelie Haggberg och andra missionarer i Helgelseforbundet. Detta fick 
foljder for missionsmetoder och for kvinnornas arbete. Evangelisationsresor 
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elier predikovandringar var viktigare an att bygga hus. For kvinnor innebar 
detta att de framst var evangelister och inte moderliga fostrare av framtida 
generationer av afrikanska flickor och kvinnor. Nar nuet var viktigare an 
framtiden var inte barnhem, skolor och missionsstationer sarskilt centrait 
och foljaktligen blev kvinnliga missionarers arbete inte helier rumsligt 
bestamt till en missionsstation. Nar missionsstationer val etablerades av Hel
gelseforbundet kunde en ogift kvinna leda arbetet vid en station. Undersok
ningen visade dock att aven om visionen i Helgelseforbundet var att mis
sionarerna skulle vara jamlika satte tidens konventioner och syn pa kvinnan 
granser fOr hennes verksamhet. Hon fick mer av praktiskt hushâllsarbete. 
Barnafôdande var ett hinder for hennes mojligheter att vara kringvandrande 
missionar. Forsoken att leva ett jamlikt larjungaskap hade sina granser. 

1 Fribaptistsamfundet var systerskapets mission stark och pataglig. Sam
fundets Sydafrikamission vilade nastan uteslutande pa kvinnliga missiona
rer. Kvinnorna byggde upp missionsarbetet men kunde enligt Fribaptistsam
fundets ledning inte dopa, leda nattvard och inte organisera forsamlingar. 
Dartill ansags manliga missionarer behovas och darfor blev man ansedda 
som omistliga i missionen. Att man dopte, ledde nattvard elier brodsbry
telse, skotte rakenskaper och ledde organiserandet av forsamlingar ar 
genomgaende i alla tre missioner. 

Svenska Kyrkans Mission erbjod zuluflickor och zulukvinnor att lara 
kanna Jesus, att bli dopta till Kristus, att fa utbildning och en fristad dit de 
kunde rymma fran oonskade aktenskap elier harda forhâllanden. Helgelse
forbundet och Fribaptistsamfundet erbjod flickor och kvinnor omvandelse 
och viss utbildning. Eftersom dessa tva missioner inte satsade pa att etablera 
barnhem moter man inte problematiken i materialet efter de kvinnliga mis
sionarerna med flickor som rymde till missionen. 

Jag har visat att de kvinnliga missionarerna arbetade med en mangd olika 
uppgifter. De drev barnhem och skolor, byggde sjukhus och tog hand om sjuka, 
evangeliserade och predikade, hade somnadsundervisning, samtalade med 
manniskor om livet i allmanhet och om det kristna evangeliet i synnerhet. De 
holl andakter, sjong och bad tillsammans med manniskor. Kvinnorna stude
rade sprak, skrev brev och rapporter. De ansvarade fOr missionsstationer och 
sag till att nya stationer grundades. De motte, talade och umgicks med 
afrikaner. De svenska kvinnornas insatser kan dock inte studeras elier lyftas 
fram om man inte samtidigt ser den stora och avgorande betydelse som 
afrikanska flickor och kvinnor haft i tj anst for forsamling och kyrka. Genom a tt 
studera kallmaterial efter svenska kvinnliga missionarer har jag fürsokt att fà 
kunskap om zuluflickor och zulukvinnor som arbetat fOr missionen. Manni
skor i Natal och Zululand sokte sig till missioner och missionsstationer av 
sa val materiella som religiosa och an dra anledningar. 1 min avhandling har det 
framgatt att manga flickor och kvinnor sokte sig till missionsstationerna. Ska
len till detta var ofta svara livsvillkor, en onskan om att undkomma akten
skap samt att flickorna och de unga kvinnorna ville lara sig att lasa och sy. 
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Missionens attraktionskraft maste ses mot bakgrund av omfattande sam
hallsforandringar i Natal och Zululand vid denna tid. 1 ôvergângen fran 
jordbrukssamhalle till begynnande industisamhalle, fran ett samhalle dar 
stammen, slakten, kollektivet var ett grundfundament till ett samhalle med 
mer individualistisk pragel, kunde en ny religion som betonade individens 
omvandelse, mojligheter och sjalvstandighet vara attraktiv. Detta utesluter 
inte att det samtidigt kan ha funnits religiosa skal fOr manniskors omvan
delse. Vad omvandelse innebar och vilket innehâll manniskor lade i att 
omvanda sig ar daremot frâgor att arbeta vidare med. 

Mycket talar for att kvinnoma som var missionarer fick fler mojligheter 
och relativt sett mer frihet i sitt arbete som missionarer i Natal och Zululand 
an vad som hade varit fallet om de hade stannat kvar och verkat i Sverige. 
Nagra exempel kan narnnas: 1 Svenska Kyrkans Mission forkunnade kvinn
liga missionarer Guds ord. 1 Fribaptistsamfundet och Helgelseforbundet var 
kvinnor ansvariga fOr egna missionsstationer. 1 Fribaptistsamfundet fortsatte 
kvinnor att predika i olika sammanhang i Sydafrika trots att samfundet sagt 
nej till kvinnors predikande i Sverige. 

Med geografiskt lângt avstând till styrelser i Sverige kunde kvinnoma over
skrida granser i sitt arbete som annars inte hade varit mojliga. Det var kan
ske in te helier sâ latt att bestamma over kvinnors verksamhet sâ lângt soderut 
pâ j ordklotet. Antalet missionarer i de olika missionema var begransat och dar
for efterfrâgades allas insatser. Kvinnor fick pa detta satt tillfalle att arbeta 
med och ansvara for sjalvstandiga uppgifter. Utmaningen och aventyret i att 
bli missionar kan fOr ovrigt ha varit nog sa viktigt for valet att bli missionar. 

Det finns brev fran kvinnliga missionarer i Svenska Kyrkans Mission till 
missionssekreteraren i Sverige om hur de gâtt till zulugârdar for att for
kunna. Fribaptistsamfundet har sjalva reflekterat over att kvinnor predikat i 
andra lander men inte i Sverige. Detta visar att missionema var medvetna 
om vad kvinnoma arbetade med i Sydafrika. Detta kan vacka nya frâgor som 
foljdfrâgor: Var det behandigare att tillâta kvinnor att gora vissa uppgifter i 
Natal och Zululand an att lata dem gora det i Sverige? Slapp man darmed 
diskussioner som man inte ville ha, sâ t.ex. om kvinnans ratt att predika? 
Kunde darmed arbetsfdrdelning och maktfdrdelning mellan kvinnor och man 
(till mans fdrdel) forbli orubbad i Sverige? Om en kvinna hade erfarit en 
kallelse som sade henne att hon skulle formedla Guds ord kunde hon ju all
tid bli missionar. Da fick hon kanske ansvara for en egen missionsstation 
och utforma sitt arbete pa ett sjalvstandigt satt. For manligt styrda missioner, 
samfund och kyrkor i Sverige var kvinnan relativt ofarlig om hon arbetade 
som missionar langt horta. 

Svenska kvinnliga missionarer i Natals och Zululands historia 
De kvinnliga missionarema som behandlats i denna avhandling arbetade i om
râden som styrdes av engelsk kolonialoverhet. Natal var brittisk koloni sedan 
tidigare medan Zululand blev det âr 1887. 1 Natal hade for ôvrigt vita jord-
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a gare stort infiytande. K vinnorna ifrâgasatte inte kolonialismen som system, 
men val en del av dess yttringar. De kunde vara kritiska mot exempelvis 
exploatering av afrikansk arbetskraft, mot att afrikanska kvinnor utnyttjades 
som prostituerade i de vaxande staderna samt att vita kolonisatôrer inte ville 
bi dra till att zuluerna fick utbildning och kannedom om det kristna evangeliet. 

Under kriget mellan boer och britter aren 1899-1902 intog kvinnorna i 
Helgelseforbundet en klart pro-brittisk hâllning. De menade att engelskt styre 
borgade for missionens framgang och att engelsmannen behandlade zuluerna 
battre an vad boerna gj orde. K vinnorna i Fribaptistsamfundet var mer aterhâll
samma med kommentarer om kriget. De uttalanden som anda finns visade en 
tendens till pro-brittisk hâllning. I Svenska Kyrkans Mission fôrsôkte fiera 
kvinnor inta en neutral hâllning eftersom missionsstyrelsen i Sverige uppma
nat till detta. Trots detta forefaller de kvinnor som ôverhuvudtaget kommente
rade kriget ha varit relativt valvilligt installda till engelsmannen. Â ven har 
var en anledning att engelskt styre forhoppningsvis skulle underlatta 
missionsarbetet. Kvinnorna beklagade vid fiera tillf<illen zulubefolkningens 
utsatthet under kriget. Det var afrikanerna som led mest nôd menade 
missionarerna. Nar kriget var ôver, hoppades man, skulle dess prôvningar i 
efterhand gôra det lattare fôr manniskor att ta emot det kristna evangeliet. 

Under den period som jag har studerat fanns likheter mellan Sv erige och 
Sydafrika. Stora samhallsfôrandringar praglade bâda landerna. Under det 
fortsatta 1900-talet blev dock sydafrikansk historia praglad av segregering 
och rasism. Tendenser till detta kunde skônjas redan mellan aren 1876 och 
1902, och de tog darefter alltmer ôverhanden. Zuluernas resning mot 
kolonialmakten slogs ner 1906, den sydafrikanska uni onen formerades 1910 
och ett par ar senare bildades African National Congress (ANC). Sydafrikas 
fortsatta historia under 1900-talet ar val kand. 

Med min undersôkning som grund kan man nu ga vidare och jamfôra de 
har studerade trettiosex kvinnorna i svenska missioner med andra grupper. 
Vilka skillnader och likheter fanns det mellan svenska kvinnliga missiona
rers arbete och det arbete som motsvarande antal norska, engelska elier 
nordamerikanska kvinnliga missionarer utfôrde? Eftersom trettiosex svenska 
manliga missionarer annu inte ar undersôkta pa individniva kan genuspro
blematik i mission fôrdjupas ytterligare om en sâdan studie genomfôrs. Hur 
bemôtte svenska kvinnor i Sydafrika som var kolonisatôrer, gifta med plan
tageagare, hustrur till ingenjôrer etc. afrikaner? Vilka var skillnaderna och 
likheterna mellan sadana kvinnors och de svenska kvinnliga missionaremas 
fôrhâllningssatt till omgivande samhalle? Man skulle ocksa kunna ga vidare 
i diskussion och jamfôrelse mellan olika missioner: Manniskor pa missions
stationer med stôrre landomraden, egen produktiv jord och anstallda, afri
kanska lantarbetare kan jamforas med manniskor pa missionsstationer utan 
egen produktiv jord (aunat an for sjalvhushâll). Jag har i denna avhandling 
valt att behandla kvinnor i tre olika svenska missioner for att fa mangsidiga 
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svar pa mina fragor. Det har varit en typ av jamfürelse. I den fortsatta forsk
ningen kan kanske andra jamforelser ge andra resultat. 

I ett sydafrikanskt perspektiv kan denna undersôkning ses som ett bidrag 
till Natals och Zululands lokalhistoria, sarskilt deras kyrkohistoria. Hittills 
har atskilliga monografier agnat de vasterlandska missionerande kyrkoma 
och samfunden star uppmarksamhet, varvid de manliga missionaremas 
arbetsinsatser har hamnat i fokus. Harmed kompletteras bilden med tanke pa 
afrikansk kyrkohistoria genom att kvinnors insatser studerats, trettiosex 
svenska kvinnor som kyrkans tjanare. 

* 
Denna avhandling inleddes med Ida J onatanssons re sa till Sydafrika som mis
si anar. Fôr henne var valet att bli missionar ett val for livet. Sydafrika var 
inte langre nagot fjarran hemland nar hon dog dar vid 91 ars alder ar 1950.1 

Hon hade tillbringat ôver sextio ar i Natal med nagra avbrott fôr tjanstledig
het i Sverige. Nar hon dog pa sjukhuset vid Svenska Kyrkans Missions sta
tion Ceza var hon omgiven av nya generationer av svenska missionarer och 
afrikanska kristna som sjông psalmen "I hoppet sig min fralsta sjal fômôjer". 
Hon begravdes pa Cezas kyrkogard. Nar Ida J onatansson gick i pension 1919 
valde hon att stanna i Sydafrika. Hon bosatte sig pa en egen liten gard nagon 
mil frân Oscars berg. I bôrjan av november 1950 forsamrades hennes balsa och 
hon fordes till Ceza. En lastbil som anda hade vagama fôrbi tog med hennes 
tillhôrigheter: en byra, ett par bord, nagra stolar, en klocka, sangklader och 
gangklader. Mer hade hon inte att ta med sig. Pa Ceza var hon glad ôver att 
aterigen fà ho nara en kyrka och hon kunde till och med vara med pa en 
sôndagsgudstjanst. Men en hjamblôdning tog de sista kraftema och Ida 
Jonatansson somnade in pa eftermiddagen den 7 november 1950. 

De kvinnliga missionarema levde sina liv i olika varldar. Detta kan illu
streras av Hedvig Passes bekymmer ôver Ida Jonatansson redan ar 1900: 
"Hennes myckna umgange med de svarta har gjort henne i allt for mycket lik 
dem."2 Ida Jonatansson hade tydligen enligt Hedvig Passe blivit alltfôr 
afrikaniserad. Hon hade inte bara rest som kvinnlig missionar elier syster till 
Afrika. Hon kanske till och med hade blivit syster med Afrika. 

1 Beskrivningen av Ida Jonatanssons sista tid bygger pa brev hos sliiktingar. Privat arkiv hos 
Gunvor Dahlberg, Niissjô, Brev Anna Berntsson till Amanda Svensson 16.11.1950. 
2 KAU, SKMA, E 1 c:1, Miss. dir. korr. Sydafrika 1897-1900, Hedvig Posse till Gudmar 
Hogner 7.12.1900. 
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English summary 

"Y et another Sister for Africa." Thirty-six Female 
Missionaries in Natal and Zululand 1876-1902 

Introduction: The Purpose of the Study 
South Africa is one of many countries for which Swedish Chris tians showed 
a solicitous concem at the end of the 191h and the beginning of the 201h 

centuries. South Africa in particular drew attention after the Zulu people's 
expansion at the beginning of the 191h century. Diamond and gold findings 
raised even greater interest in the land and unknown throngs of immigrants 
and missionaries from Europe landed in vessels that came from England as 
well as other European countries. Among the European churches and 
associations, the impression that the Zulu people had a superior status in 
Africa was generally believed. A goal, therefore, became to Christianize this 
dominant group and thereby reach more and larger African groups. Around 
the tum of the century, various western missionaries were working in Natal 
and Zululand. In these areas, the Swedish missions had precedence through 
the Church ofSweden Mission from 1876 on, the Swedish Holiness Mission 
from 1889 on, and the Scandinavian lndependent Baptist Union from 1892 
on. Between 1876 and 1902, thirty-six women were active in these South 
African missions. I have chosen to write about ali these women on an 
individual basis in this, for the most part, empirical study. 

The Church of Sweden Mission, the Swedish Holiness Mission, and the 
Scandinavian Independent Baptist Union developed a fairly small mission 
community as compared to many other missions in Natal and Zululand. The 
first Swedish mission to start work in South Africa was the Church of 
Sweden Mission. lts first missionary came to the country in 1876. Between 
1876 and 1902, thirty-two missionaries were accepted for work in the 
Church of Sweden Mission South African Mission. Of these thirty-two, 
twenty-one were women (66%) and eleven were men. 

The Swedish Holiness Mission also started during this period and 
engaged thirteen missionaries for service in South Africa. Up to 1902, eight 
women (62%) and five men were assembled in the Association's South 
African Mission. 

In 1892, the Scandinavian Independent Baptist Union began its mission in 
South Africa and, up to 1902, eleven missionaries were accepted for work 
there. Ofthese, seven were women (64%) and fourwere men. Thus, taking the 
three missions together, the entire corps consisted of fifty-six missionaries, 
thirty-six ofwhom were women (64%) and twenty were men (36%). 
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The Swedish missions in Natal and Zululand, between 1876 and 1902, 
were numerically dominated by women. This observation raises many ques
tions. For example, why do we have so little knowledge, as is the case, of 
Swedish female missionaries? Why haven't the majority of missionaries 
been placed in a central position in the Swedish historical investigations? 
Women did not have financial or administrative responsibilities, were not 
office holders, were not trained theologians, and very rarely did they write 
the mission's yearly report. Perhaps these were the reasons that historical 
mission descriptions did not, to any great extent, deal with female 
missionaries, in spite of the fact that over half of the missionary corps 
consisted of women. 

1 am not, primarily, writing the history of the Scandinavian Independent 
Baptist Union, or of the Swedish Holiness Mission or of the Church of 
Sweden Mission missions in South Africa, even though my study is also a 
contribution to that historical writing. My point of departure, however, is 
different. 1 am dealing with all the female missionaries in those missions: 
thirty-six women in the Swedish missions in Natal and Zululand. From this 
perspective, there emerges the possibility of furthering knowledge of the 
achievements of female missionaries. The knowledge may hopefully be 
broadened and deepened when compared with that of other women in 
different missions. The primary goal of this paper is to find out who these 
thirty-six women in South African missions were, what they worked at, what 
positions they held toward the colonial/political situation in which they 
worked, and what positions they held in their respective missions. What 
meaning the women's mission work bad for the Zulu community in general, 
and for Zulu women in particular, are important questions to discuss, and 1 deal 
with that question, tao, though the source material on it is limited. There is no 
direct material from those people who met and associated with the Swedish 
missionaries. Nevertheless, as far as that question goes, sorne African women 
were given sorne attention. My questioning was, however, concentrated on 
the Swedish female missionaries, and, for my purposes, 1 judged that the 
source material that was at my disposition and utilized was fully sufficient. 

This thesis treats with several issues and bas several perspectives. These 
are relevant since it is the first in modem Swedish mission history that, in an 
exhaustive way, studies a large number of Swedish women in South African 
missions on an individual basis. In this paper, in large part, sorne new and 
hitherto unexamined empirical material is presented and analyzed. 1 do not 
follow every individual woman, ber life and ber work, in a comprehensive 
way as in a biography. In this study, however, there are important inputs that 
are historical in a personal sense. Every woman illustrates certain issues, 
and sorne women present themselves more clearly than others. Access to 
source material was a decisive reason for this inevitable imbalance. 

The theoretical starting points come, above all, from women's historical 
gender research and from historical mission research about missions as a 
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part of the colonial period. The treatment is related to earlier research on the 
Church of Sweden Mission, the Swedish Holiness Mission, and the 
Scandinavian Independent Baptist Union, to Swedish women's research, to 
historical gender research, and to research on women, gender and missions 
during the end of the 191h century, including research on women, gender and 
missions in Natal and Zululand at the tum of the century. 

This thesis is above all an empirical investigation based on printed and 
unprinted source material from the thirty-six women who were missionaries in 
South Africa from 1876 to 1902, documents from the missions that engaged 
the women, as well as from other nearby organizations and communities. A 
rich source of material was found to be available in the Swedish Archives. 
The Church of Sweden Mission's Archive in Uppsala is extensive, and in it 
can be found, among other items, Hedvig Posse's collection which includes 
over 500 letters, Gurly Norenius' collection, the mission boards' protocols 
and protocol supplements, the mission secretary's correspondence with 
missionaries in South Africa, along with the so-called field archives from the 
South African mission. After the death of the missionary Beda Wennerqvist, 
diary notes were found available in the Uppsala County archives, and letter 
collections in the National Archive, Helsinki, and in the Holmstrôm collec
tions in the Lund University Library. The Swedish Holiness Mission archive 
in the non-govemmental archive in ë>rebro, and the Scandinavian 
Independent Baptist Union archive in Skane's Archive Association 
inventoried by Lund. After the death of the missionary Emelie Haggberg, 
source material was found in The National Archive in Oslo. In the State 
Archive in Cape Town, South Africa, was found material that clarified 
Hedvig Posse's contacts with Mount Holyoke Seminary in Wellington. 

Chapter 1: Ten Women Placed in The Church of Sweden Mission 
1876-1894 

The Church of Sweden Mission was established in 1876 as a mission in the 
Swedish Lutheran State Church. In the mission, men strived to work as 
expected in a church mission and consequently, in practice, ordained priests 
were the missionaries. The first women in these South African missions 
were the wives of the missionaries; Elin Witt, Ida Flygare, and Aurora 
Ljungquist. Elin Witt arrived in South Africa together with ber husband, 
Otto Witt, in 1876 and thus the first working year was begun. These first 
married women, however, were not viewed as missionaries. But in spite of 
this perception, Elin Witt and Aurora Ljungquist began work on a children's 
home for Zulus. They worked at the Church of Sweden Mission's first 
missionary stations in Natal; in Oscarsberg and Appelsbosch. During the 
1870's, marriage with a male missionary could be a way for women to work 
as missionaries since in this period, the Church of Sweden Mission still did 
not employ unmarried women. 
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In Natal and Zululand, the era was characterized by the English involving 
themselves in Zululand's affairs in a way that was devastating for the 
African people. In 1887, the colonial authorities annexed a large part of the 
region. Since an earlier period, Natal was an English colony. Natal was, 
furthermore, a tightly missionized area and, consequent! y, female missionaries 
in The Church of Sweden Mission could align themselves with the mission 
contributions and procedures that were already established by women in 
different mission communities. This became especially clear when Hedvig 
Posse arrived as the church mission's second unmarried woman in 1887. 
She was from the nobility, financially well situated, and from a relatively 
well-known Swedish family. Hedvig Posse was seen during her first period 
in South Africa at Wellington where a seminary for girls and young women 
was established and was based on contacts with and influence from Mount 
Holyoke Seminary in Boston, USA. She associated with Abbie Ferguson and 
Anna Bliss, and Abbie Ferguson later on visited the Oscarsberg Missionary 
Station. On the way from Wellington to Oscarsberg, Hedvig Posse also 
stopped at Inanda to receive further training for her coming work 

Hedvig Posse's colleague at Oscarsberg was Ida Jonatansson who was 
the first unmarried woman in the history of the Church of Sweden Mission 
and she had begun as a missionary in Natal in 1884. As a primary school 
teacher, she was typical of the professional groups that would la ter come to 
be dominant in the women's mission corps. 

Ida Jonatansson and Hedvig Posse were the first unmarried women, with 
knowledge of schools and homes for children, who early on came in conflict 
with the missionary, Otto Witt. The conflict was related to at least three 
different areas; questions of the substance of mission strategy, confessional 
questions, and (that which is primarily realized in Ida Jonatansson's and 
Hedvig Posse's source material) the subordinate position of unmarried 
women in relationship to the male missionaries regarding the question of 
power and influence in the professional corps. The female missionaries were 
acting in opposition to the different levels of decision-making in the 
mission, i.e., partly the Church of Sweden Mission's leadership in Sweden, 
completely dominated by men, and partly the male leadership at the local 
mission station. Ida J onatansson and Hedvig Posse could obtain a certain 
maneuverability by playing the male senior board members in Sweden 
against the male senior staff at the Oscars berg mission station. 

During the period of 1876 to 1894, ten women worked in the Church of 
Sweden Mission in South Africa. Five were married and five unmarried. 
The five married women included, besides the three already mentioned, 
Alfhild Fristedt who was working at Ekutuleni mission station in Zululand, 
and Helena N orenius who worked primarily in Dundee. The unmarried women 
were Ida J onatansson, Hedvig Posse, Ingeborg von Düben, Ester Goës, and 
Beda Wennerqvist. These women worked at Appelsbosch, Ekutuleni, and 
Oscarsberg mission stations. Among themselves, the women had different 
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training, different ages, and different backgrounds. During the first phase of 
the missions in Natal and Zululand, the female missionary groups were very 
heterogeneous. Beda Wennerqvist was the first elementary school teacher 
and engaging her was preceded by a discussion about whether the teacher at 
Appelsbosch should be a man or a woman. The acceptance of an unmarried 
woman was a clear signal that teachers were an economically under
privileged group among the church missionaries. An unmarried woman in 
mission service lived together with African girls and young women and she 
was in service twenty-four hours a day. Employing unmarried women was 
significantly less cos tl y and they were constant! y at the mission' s service 
and without persona! family duties. Female missionaries, both married and 
unmarried, did not have a vote at mission conferences and they were not 
regarded as missionaries of the same type as ordained men. 

Female missionaries worked with homes for children and with school 
tasks. Their activities were based in the mission stations and much indicates 
that the female missionaries had a strong impact on the Church of Sweden 
Mission's permanent mission methods. The work in homes for children and 
schools must be viewed as related to the rich research found on missions, 
training, civil enhancement projects, and relationships with the surrounding 
community. The Swedish missionaries worked in a community under 
revolutionary and extreme changes. For African girls and young women 
under these conditions, the mission stations would have become a new arena 
into which they could have been drawn for different reasons. African 
participants were important to the shaping of the Swedish women' s mission 
work and the permanent mission methods. 

The unmarried women's work in the Church of Sweden Mission was in
clined to be what is often viewed as the classic female characteristics: 
motherliness and care in fostering children and women. Unmarried and child
less women could thus be socializing mothers to many in schools and in 
homes for children. The unmarried women were given the chance to be pro
fessionally active without renouncing femininity. The women who projected 
themselves into this ambiance were well suited to this Lutheran church view 
of women in which the woman is primarily a wife, mother, and homemaker. 
W ork with the South African women may be seen as a broadening of this 
view to incorporate the areas of a school and a home for children. Women, 
therefore, did not need to seriously challenge the prevailing gender order. 

The women described in this chapter did not dispute the role of women 
which was dominant in both the Church of Sweden and in the community at 
large, both in South Africa and in Sweden. The women went into the 
mission under the title of "female mission worker" and they did not strive to 
change that title to simply that of "missionary". Neither were they ideologi
cally conscious spokespersons for women's emancipation. The conflict at 
the Oscarsberg mission station indicated that at least Ida Jonatansson and 
Hedvig Posse reacted strongly in practice to male superiority and manly 
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preference in questions of the formulation and contents of the mission work. 
The unmarried women were striving to carry through in their independent 
work the expression of their professional status. In the Church of Sweden 
Mission, with time, there was more awareness of the value of the work of 
women, and a stand was taken in the mission in favour of activities with 
schools and homes for children. 

The picture of unmarried women's work in the South African mission 
was also further supplemented and modified. The women devoted them
selves to a large visitation project, face-to-face work. They visited African 
villages to make public speeches in which they preached the Gospel and 
conversed with the people. Neither did the women themselves, at any rate 
not in public letters or in the Church of Sweden Mission, see their speeches 
given at public meetings as preaching work since that was not in accord with 
the position taken at the mission. That the women bad a burning calling to 
convey Jesus' message proclaiming God's word is clearly indicated in the 
source material. The women in the Church of Sweden Mission may in many 
ways be said to have been contradictory pioneers. They went into structures 
dominated by men but created a space therein for themselves. This chapter's 
furthest limit is the year 1894 because of, among other things, the 
establishment of health care services which, from that time forward, came to 
influence the work of the female missionaries. 

Chapter 2: Emelie Haggberg and Two Other Women in the Service 
of the Swedish Holiness Mission 1889-1894 

The Swedish Holiness Mission female missionaries in Natal and Zululand, 
between 1889 and 1894 were Emelie Wiggberg (married name Emanuelson) 
and Amy Broberg (married name Nilsson) and Jenny Haggberg. Emelie 
Haggberg came to Natal in 1889. During ber first year in the region, she was 
connected with the Free East Africa Mission, a Norwegian Mission, but bad 
financial assistance from the Swedish Holiness Mission. In Natal and Zulu
land, Emelie Haggberg developed an ambulatory missionary method by 
which evangelical travelling was given priority over the establishment of 
mission stations with their frequent opening of schools and homes for 
children. Nevertheless, this mission established the Ekutandaneni mission 
station, situated just north of Stanger. 

In the Free East Africa Mission, new orientations occurred during the 
early 1890's. Discussions were concerned with, among other subjects, 
which mission method should have priority and which direction should be 
taken in regard to women's mission work. Much was said about this subject 
because Emelie Haggberg took an independent stand that was an extension 
of ber rich contacts with the North American Scandinavian Alliance 
Mission. She later broke away from the Norwegian Mission and instead 
began the City Mission in Pietermaritzburg. In connection with this move, 
she chose to formally connect herself to the Swedish Holiness Mission. 
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Before this phase, however, Emelie Haggberg may already be seen as the 
Swedish Holiness Mission's first missionary. After 1893, when married to 
missionary Oscar Emanuelson, she initiated to a large extent the afore
mentioned Swedish mission work in Pietermaritzburg. In the Swedish 
Holiness Mission, both the married woman and her husband were regarded 
as missionaries in the same way. 

In 1893, Amy Broberg and Jenny Haggberg also came as missionaries. 
After their arrivai, they took over and reprocessed the travelling mission 
method as primarily evangelist. The emphasis of the mission was to preach 
the Gospels for one and all. To count the converted orto establish congrega
tions was not a current activity in the Swedish Holiness Mission during that 
time. Neither the Free East Africa Mission nor the Swedish Holiness Union 
had any numerically large or influential missions. They were probably not 
especially successful either if one looks at the number of converted or 
baptized Africans. For the female missionaries, however, this was not a 
priority. To be faithful to the calling one had received, and to proclaim Jesus 
was what was most important. In 1894, this chapter was concluded since 
women's mission work from then on entered a new phase in which the 
mission stations took on greater meaning. 

Chapter 3: Amy Bull and Mathilda Gustafsson - Pioneers in the 
Scandinavian lndependent Baptist Union 1892-1894 

The Scandinavian Independent Baptist Union's first missionaries in South 
Africa were Amy Bull and Mathilda Gustafsson (married name Andersson). 
They came to Natal in 1892 and worked there as the only Swedish 
missionaries employed at the Scandinavian Independent Baptist Union 
through 1894. When Amy Bull and Mathilda Gustafsson were employed, 
questions and discussions arose at the Union about women's right to 
Witness and preach the Gospels in Sweden and other nations. Even if Amy 
Bull and Mathilda Gustafsson were secluded as missionaries, it appeared 
that their appointment was best seen as an emergency measure since no man 
was procurable. The Scandinavian Independent Baptist Union was a small, 
revivalist-inspired union which at that time, with a kind of resigned 
pragmatism, allowed women to preach the Gospels, teach, and become 
missionaries since the bible, according to the union did not forbid it. 

Amy Bull and Mathilda Gustafsson worked by way of introduction in 
connection with Emelie Haggberg and the Free East African Mission at Eku
tandaneni. Afterwards, through contacts with Dina and Elias Hagemann, 
they established their own mission operation at the place which became the 
Scandinavian Independent Baptist Union's first mission station, namely 
Bethany, situated near the Umgeni River. The women worked primarily with 
school teaching and with visiting village missions. 

The zeal to leam to read which the missionaries found among the Zulus 
provided the opportunity to establish a mission school. Maluma and 
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Umsimbili (unfortunately the full African names of this woman and man 
could not be found) made early contact with the mission. They themselves 
became missionaries with responsibilities in both schools and in visiting 
village missions. Maluma also worked at establishing the mission at Nyatikazi. 
In Scandinavian Independent Baptist Union's own history writings, 
Maluma' s contribution to the mission at Nyatikazi was unfortunately omitted. 
In the description of who were the first Zulus to be baptized, Maluma was un
mentioned since the written source included only the men who were baptized. 

In order to conduct, among other things, baptismals, as well as organize 
Free Baptist congregations, the desire was expressed to have men as 
missionaries. In 1894, therefore, Amy Bull's and Mathilda Gustafsson's first 
period as the only Swedish missionaries in the Scandinavian Independent 
Baptist Union' s South African Mission came to an end. 

When the Scandinavian Independent Baptist Union' s female pioneers 
were compared to the female missionaries in the Church of Sweden Mission 
and the Swedish Holiness Mission, the following was made clear: The 
Scandinavian Independent Baptist Union came across with an approach, just 
as the Swedish Holiness Mission did, whereby training was not given any 
great merit or importance for a prospective missionary; this in contrast to the 
Church of Sweden Mission. The Swedish Holiness Mission and the Scandi
navian Independent Baptist Union at that time were both part of revivalism in 
Sweden: For them the first question was of individual conversion, experienced 
callings, and meaningfully strengthening the will. These last purposes were the 
basis for judging whether a person was appropriate as a missionary. In South 
African mission work, Amy Bull and Mathilda Gustafsson amalgamated the 
methods, i.e., the school operation and the visiting village mission, that were 
presented in earlier chapters. 

Chapter 4: Nineteen Women Employed by the Church of Sweden 
Mission 1894-1902 

Between the years 1894 and 1902, eleven women travelled to South Africa 
as missionaries for the Church of Sweden Mission. Five of them were 
teachers; Edla Berg, Thora Hellgren, Ingrid Jônsson, Emma Nilsson, and 
Gurly Swanbom. Two were nurses; Alida Svensson and Silluf Jônsson. 
Gustava Persson and Amanda Skoog were lay workers. Two of the women 
married male missionaries immediately after arrivai, namely Ester Helldén 
and Siri Liljestrand. 

A conflict between primary school teachers and elementary school 
teachers became apparent among the teachers in the South African Mission. 
With the entrance of nurses and lay workers into the mission corps, it 
became even more clear that the group of female missionaries were not 
homogeneous. They had, however, a great deal of working conditions in 
common: They were much worse paid than their male colleagues; their 
suggestions on how to strengthen their group's work were often rejected; 
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they were allowed neither to be present nor to vote at mission conferences in 
South Africa; they were subordinate to a male principal at every mission 
station; and they were not regarded as missionaries if they were married to a 
male missionary, at least not soif one judges by the missions' own statistics 
and historical descriptions. 

In the 1890's, Hedvig Posse founded the first mission hospital, Betania in 
Dundee, in the history of the Church of Sweden Mission. This was also 
Dundee's first hospital. Hedvig Posse, before the hospital initiative, bad 
already applied to start a new project for a rescue home for women in 
Durban. This proposai was stopped by the men at both the missionary 
conference and the missionary board. Betania was driven through by Hedvig 
Posse, not least because of her good finances. She also, to a large extent, 
influenced the recruitment of nurses as a new profession among the 
missionaries. In Dundee, for the most part, African patients were admitted, 
several of them having been injured in the city's coal mines. The question of 
admitting only blacks, or also admitting white patients, led to a conflict 
between Hedvig Posse and the male missionaries in Dundee. Who was to 
make the decision for Betania was a loaded question. As founder of the 
hospital and as financial guarantor, Hedvig Posse had influence. She wanted 
the hospital to accept primarily black patients. The male station manager, 
due to his being male, bad an officially superior position in the Church of 
Sweden Mission, and he wanted white patients, too, to be admitted for care 
in Betania. This conflict was viewed as undecided and led to Hedvig Posse's 
health further deteriorating. Even though Hedvig Posse stands out in the 
chapter as the big exception to what the possibilities were for female 
missionaries in Church of Sweden Mission, even she experienced the limits 
ofbeing a woman and a missionary in the male dominated hierarchy. 

In the conflict in Betania, the male dominated structure of the Church of 
Sweden Mission was made especially clear at three levels: The exclusively 
male mission board in Sweden, the missionary conference in South Africa 
where only male missionaries had the vote, and the mission stations where a 
male missionary was always the station manager. 

The female missionaries in the Church of Sweden Mission worked to a 
large extent in schools and homes for children. In this cultural and social work, 
many interests were stressed and the basis of this chapter's treatment of 
the se different interests or perspectives came from the source materialleft by 
the female missionaries; the individual missionaries, the mission organiza
tions, the African girls and women, the Zulu community, and the English 
colonial authorities. Women's mission work was found at the mission 
stations of Appelsbosch, Dundee, Ekutuleni, Emtulwa, and Oscarsberg. 

A considerable number of Zulus worked at the mission stations. Many of 
them were girls and young women who were employed in the homes for 
children and in the schools. In this chapter such examples are given through 
Nomampo Lutuli's life and work at Appelsbosch. Nomampo Lutuli came to 

324 "Armu en syster till Afrika" 



Appelsbosch in 1892 and lived and worked in its school and home for 
children until her death in 1909. The contacts between Nomampo Lutuli and 
Beda W ennerqvist, who was a missionary at Appels bosch, had many si des 
to it; closeness and distance, a mother and daughter relationship, an under
over ordering based on skin colour and patemalism. 

The picture of the work of the female missionaries has been complicated 
and modified by this investigation. In the source materialleft behind by the 
women, their visiting mission work in Zulu homes and Zulu villages keeps 
coming up. They preached God's word, read from the bible, led the devotions, 
sang, taught, spoke before small groups of people and before large congrega
tions. Their verbal interests are prominent. 

During the war between the Boers and the British, 1899-1902, women's 
work was affected in different ways. The attitudes of the female 
missionaries toward the war was discussed. Even though the source material 
about it is limited, there was a tendency toward supporting the British out
look. Afterthe war, attention was tumed toward Matabeleland and Johannes
burg. Hedvig Posse' s financial donations were the basis of the missions 
being able to make new efforts. 

Chapter 5: Eight Women Employed by the Swedish Holiness Mission 
1894-1902 

Chapter 5 deals with the Swedish Holiness Mission's female missionaries in 
Natal and Zululand between 1894 and 1902. During this period, Hilma 
Andersson, Elin Karlsson, Ingeborg Johansson, Anne Madsen, and Elin Witt 
were accepted as new missionaries. 

The Swedish Holiness Mission's missionary work was increasingly 
stationary during the years treated in this chapter. This was indicated by 
Amy Broberg and Jenny Haggberg when the Bethel mission station by the 
mouth of the Amatikulu River in Zululand was established in 1894. The 
female missionaries worked with the station as their base, although they also 
continued to run the visiting mission in African homes and villages. The 
women's work included schools, sewing instruction, meeting work, preach
ing, and evangelical travelling. Jenny Haggberg was the missionary in the 
Swedish Holiness Mission who was, during this period, the most ambulatory 
in her work. Female missionaries could be responsible for mission stations 
and for so-called out-stations. In this chapter, Jenny Haggberg's work came 
through with special clarity. Emelie Emanuelson's activities were influenced 
by the conditions in Pietermaritzburg where, among other things, she visited 
the prison for women and the work barracks for African men, along with 
participating in the work at the mission station. The female missionaries 
lived and worked under simple conditions with limited finances. The women 
worked at the following mission stations: Betania (south of Port Shepstone), 
Bethel, Pietermaritzburg, Ebenezer, Entembeni, and Saxony. 

''Yet another Sister for Africa." Thirty-six Female Missionaries in Natal and Zululand 1876-1902 325 



At the Swedish Holiness Mission mission conferences, female and male 
missionaries participated under the same conditions. Women talked and were 
in on negotiations. On at least sorne occasions, these rights were also shared 
by the African women. African women worked actively for the mission and 
in the source material was found a photograph where this situation was 
illustrated by women who were evangelists or in sorne other way worked for 
the mission. The interpretation in this regard is not so simple. From 1899, 
there is much that speaks for the Swedish Holiness Mission investing in the 
training of only African men to be evangelists. That African women also 
continued to work in the mission is clear, even though they are most often 
nameless in the available source material. At the mission conference discus
sions, it appears that the Swedish Holiness Mission's missionaries accepted 
a liberal attitude toward polygamy in the Zulu society. This meant that a 
polygamous man, without becoming monogamous, could be baptized and 
become a member of the Christian congregation. 

During the war, 1899-1902, the female missionaries in the Swedish Holi
ness Mission accepted a pro-British position. The women believed that the 
British treated the Zulus better and the English authorities guaranteed the 
continuation of the mission work. In 1901, the Swedish Holiness Mission 
selected two male missionaries as superintendents for the South African 
work. From that time on, men were in all the conventional administrative 
and financial leadership positions in the mission. The women were con
fronted with new times. After the war, Amy and Hans Nilsson tumed their 
eyes toward Durban. New conditions in the South African community 
demanded new initiatives from the missionaries. 

Chapter 6: Seven Women lnstalled at the Scandinavian lndependent 
Baptist Union 1894-1902 

In this chapter, female missionaries in the Scandinavian Independent Baptist 
Union's South African mission, from 1894-1902, are discussed. Four 
women were accepted as new missionaries: Karolina Eriksson, Johanna 
Truedsson, Kerstin Larsson, and Kristine Hansen. For Johanna Truedsson, 
marriage with a male missionary was a way of herself becoming a 
missionary. In connection with Kerstin Larsson's visit to seek to become a 
missionary, the question was again raised about women's right to preach in 
the Scandinavian lndependent Baptist Union. The Union decided to say no to 
women's preaching in Sweden, but at the same time allowed women to 
become missionaries in South Africa where one of the tasks was to preach. 
When Kristine Hansen was accepted as a missionary in 1902, it is notable that 
she was neither isolated as a missionary nor was she present when her hus
band was isolated for his mission work in South Africa. Perhaps married 
women in the Scandinavian Independent Baptist Union were facing a new era. 

From 1894-1902, the Scandinavian Independent Baptist Union depended 
to a large extent on the input of the female missionaries. The women took 
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care of the mission work at the stations which consisted of, in part, school 
teaching, teaching Africans to sew, leading the meetings, conversing with 
people, and preaching God's word in different congregations. Even if 
women dominated the Scandinavian Independent Baptist Union's mission 
work, the Union's men demanded that they themselves officiate at baptisms, 
organize congregations, lead the Holy Communion, and take care of the 
accounts for the mission. In the daily work at the mission stations, the 
Swedish and African women were, however, the responsible missionaries to 
the highest degree. The female missionaries worked at the following mission 
stations: Bethany, ltemba, Nyatikazi, and Endlovini (Greenwich). The young 
Zulu woman, Mangala Mangazi, worked at ltemba during different periods 
from 1901 to 1902. 

The Church of Sweden Mission invited African girls and women to learn 
to know Jesus so as to be Baptist and Christian, thus enabling them to be 
trained and given a sanctuary when they had to flee from unwanted marriage 
or difficult situations. The Swedish Holiness Mission and the Scandinavian 
Independent Baptist Union offered African girls and women conversion and 
certain types of training. Since these two missions did not invest in establish
ing homes for children, they did not have the complex problems with girls 
who had run to the mission The rich research on domestication of African 
girls and young women as a set of problems in missions therefore had less 
relevance when the female missionaries in the Scandinavian Independent 
Baptist Union and the Swedish Holiness Mission were handled, than was the 
case for women's mission work in the Church of Sweden Mission. 

The source material that is needed to determine the leanings of the 
female missionaries in the Scandinavian Independent Baptist Union toward 
the war between the Boers and the British in 1899-1902 is limited. Based on 
the material that is available, it appears that the women were pro-British. 
After the war, the Scandinavian Independent Baptist Mission turned toward 
Vryheid where Mathilda and Anders Andersson started a new mission opera
tion. Amy Bull stopped being a missionary and removed to Sweden to live. 

Conclusion 

In the conclusion to this thesis, the results of the investigation are summarized 
and discussed. The thesis also looks beyond 1902. Sorne themes are 
summarized here. The thirty-six female missionaries discussed in the thesis 
had different backgrounds. Their ages varied from twenty-one (Alfhild 
Fristedt in the Church of Sweden Mission) to 54 (Karolina Eriksson in the 
Scandinavian Independent Baptist Union, when she became a missionary). 
The women's social backgrounds were also varied, everything from the 
nobility and wealth of Hedvig Posse in the Church of Sweden Mission to the 
uneducated women with simple background conditions such as Mathilda 
Gustafsson in the Scandinavian Independent Baptist Union. The educational 
level of the female missionaries varied, both among the three missions and 
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within each mission. The Church of Sweden Mission demanded more and 
more education among their entering female missionaries, so that toward the 
end of this period Church of Sweden Mission had mostly elementary school 
teachers, nurses and lay workers. The Swedish Holiness Mission and the 
Scandinavian lndependent Baptist Union did not consider education of much 
importance. ln these two missions, the primary requirement of a missionary
to-be was that she had experienced God's calling and was driven by it. 

The women were accepted and employed under different conditions. In 
the Church of Sweden Mission, unmarried women received a regular salary 
whereas married women were not paid at all. In relation to their male 
colleagues, however, the salaries of unmarried female missionaries were 
very poor. Emelie Haggberg, during her first period in the Natal mission, 
was in a so-called faith mission and depended only on God's good will for 
her survival. In the Swedish Holiness Mission, however, from 1893 on, 
there was a stipulated salary for missionaries. ln these missions, each 
category, male, female and married, unmarried, was assigned a given salary. 
Information was not available on how the missionaries at the Scandinavian 
Independent Baptist Union were supported. 

Thus, in this investigation, it was clear that the thirty-six women in the 
Swedish South African missions were extremely heterogeneous as to their 
background, age, social origin, and education. What united them was their 
desire to become missionaries in another country. They had often experienced 
sorne form of calling which drave them in different ways to try to spread the 
Christian gospel. In several cases, the investigation showed that the women 
looked for different ways to become a missionary. They visited different 
missions before they were accepted and employed as missionaries. Much 
indicates that the women judged or ordered the different missions in relation 
to the goals they personally had, i.e., to become a missionary and work to 
make Jesus known. 

I have chosen to define bath married and unmarried women as 
missionaries since both groups worked for the missions. I have done this 
regardless of how they were looked upon by the missions where the women 
were employed. 

Much indicates that the women who were missionaries had more 
possibilities and, relatively seen, more freedom in their work as missionaries 
in Natal and Zululand than what would have been the case if they had stayed 
in Sweden. Sorne examples may be mentioned: In the Church of Sweden 
Mission, female missionaries explained the word of Gad. In the Scandina
vian Independent Baptist Union and the Swedish Holiness Mission, women 
were responsible for their own mission stations. In the Scandinavian Inde
pendent Baptist Union, women continued to preach in different communities 
in South Africa despite the Union's having said no to women's preaching in 
Sweden. With the long geographie distancing from the goveming board in 
Sweden, women could overstep boundaries in their work which would not 
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otherwise have been possible. Perhaps, too, it was not so easy to control 
women's operations occurring so much further south on the planet. The 
number of missionaries in the different missions was limited and, therefore, 
everyone's contributions were inquired about. In this way, women had the 
opportunity to work and be responsible for independent information about 
themselves. The challenge and adventure in being a missionary may also 
have been of importance in the choice ofbecoming a missionary. 

There are letters from female missionaries in the Church of Sweden 
Mission sent to the mission secretary in Sweden about how they had gone to 
Zulu farms to preach. The Scandinavian Independent Baptist Union had also 
considered women' s preaching in other countries, but not in Sweden. This 
shows that those in the missions were aware of what the women in South 
Africa were working at. Such an awareness raises questions: Was it more 
convenient to allow women to do certain tasks in Natal and Zululand than to 
allow them to do the same tasks in Sweden as well? Were decisions they did 
not want to deal with thereby avoided, e.g., about women's right to preach? 
Could the division of work and power between men and women (to the 
advantage of men) in Sweden thereby rest undisturbed? If a woman had 
received a calling that told her to convey God's word, should she then 
become a missionary? Then perhaps, too, she could become responsible for 
her own mission station and shape her own work in an independent way. For 
male-mn missions, societies and churches in Sweden, perhaps a woman was 
relatively not dangerous if she worked as a missionary far away. 

During the period I have studied, there were similarities between Sweden 
and South Africa. Great community changes were influencing both countries. 
During the 1900's to come, South African history was deeply stamped by 
segregation and racism. These tendencies could already be discerned between 
1876 and 1902, and they gradually rose to the fore. The Zulu uprising against 
the colonial power was put down in 1906; the Union of South Africa was 
formed in 1910; and a couple ofyears later the African National Congress 
(ANC) was formed. South Africa's continuing history during the 1900's is 
well known. The knowledge of Swedish missionaries in this society, how
ever, is not well known. New questions and continued research is needed. 

From a South African perspective, this investigation may be viewed as a 
contribution to the local history of Natal and Zululand, especially their 
church history. Until now, individual monographs have been given great atten
tion in western mission churches and unions. The inputs of the male 
missionaries were the focus in these monographs. With this thesis, the 
picture of African church history is now complemented by having women' s 
inputs studied, in particular the inputs of thirty-six women who were 
servants of the church. 

Translation by Florence Christoplos 
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Appendix 1 
Trettiosex kvinnliga missionârer i Natal och Zululand 1876-1902 

Nedan f6ljer en forteckning over trettiosex kvinnor som var missionarer i Fribaptist
samfundet, Helgelseforbundet och Svenska Kyrkans Mission i Natal och Zululand 
under perioden 1876-1902. (1 ett par fall skedde antagning 1902 medan missionaren 
kom till Sydafrika 1903.) For varje kvinna anges namn som gift och ogift, person
data som finns tillgangliga, mellan vilka âr hon var missionar och var hon arbetade. 

For kvinnoma i Svenska Kyrkans Mission âterfinns de orter och/eller missions
stationer dar dei huvudsak var verksamma. For kvinnoma inom Fribaptistsamfundet 
och Helgelseforbundet âterfinns i de allra fiesta fall den region de arbetade i. Skal till 
detta ar framst att dessa tvâ missioner inte hade fasta arbetsplatser pâ samma satt 
som Svenska Kyrkans Mission. 

De kvinnor som gifte sig efter en tid som ogift missionlir ar angivna med sitt 
ursprungliga fodelsenamn. De kvinnor som daremot verkat inom missionen som 
gifta, utan nâgon foregâende langre anstallning som ogifta, ar angivna med det namn 
de fâtt nar de gift sig. De kvinnor som pâ ett mer omfattande satt forekommer i 
avhandlingen med namn som bâde ogifta och gifta har i forteckningen tvâ kursivera
de eftemamn. Uppgiftema till forteckningen ar hamtade frân respektive missions
organisations arkiv, missionarsforteckningar och litteratur. Forteckningen ar upp
stalld i alfabetisk ordning. 

Fribaptistsamfundet 
Bull, Amy. FOdd 1861, Lângserud, Varmlands lan. Missionar 1892-1902. Natal. Dod 
1957. 

Eriksson, Karolina. Fodd 1840, Vendel, Uppland. Missionar 1894-1920. Natal. Dod 
1920. 

Gustaftson, Mathilda, gift Andersson. Fodd 1867, Grytnas, Kopparbergs lan. 
Missionar 1892-1931. Gift 1897 med Anders Andersson. Natal och Zululand. Dod 
1931. 

Hagemann, Dina. Fôdd 1868, Sydafrika. Missionar 1892-1958. Gift med Elias 
Hagemann. Bethany, Natal. Dôd 1958. 

Hansen, Kristine. Fodd 1870, Opdal, Norge. Missionar 1902-1943. Gift med Oscar 
Hansen. Natal. Dôd 1943. 

Larsson, Kerstin, gift Rosene. Fodd 1872, Nâs, Dalama. Missionar 1898-1925. Gift 
1905 med August Rosene. Natal. Dôd 1960. 

Truedsson, Johanna, f. Svensson. Fodd 1855, Knared, Halland. Missionar 1895-
1900. Gift 1895 med Nils Peter Truedsson. Natal. Dod 1946. 

Helgelsefôrbundet 
Andersson, Hilma, f. Olsson. Fodd 1875, Lekvattnet, Varmland. Missionar 1900-
1942. Gift 1900 med Eric Andersson. Natal. Dod 1956. 

Broberg, Amy, gift Nilsson. Fôdd 1869, Vasterâs, Vastmanland. Missionar 1893-
1914. Gift 1895 med Hans Nilsson. Natal och Zululand. Dôd 1931. 
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Hiiggberg, Emelie, gift Emanuelson. FOdd 1854, Almundsryd, Smâland. Missionlir 
1889-1909. Arbetade 1889-1892 for norska Den Fria Ostafrikanska Missionen, bl.a. 
i Ekutandaneni, Natal och fran 1892 Helgelseforbundet. Gift 1893 med Oscar 
Emanuelson. Pietermaritzburg, Natal. DOd 1909. 

Hiiggberg, Jenny. Fi:idd 1866, Almundsryd, Smâland. Missionar 1893-1901. Natal 
och Zululand. Di:id 190 1. 

Johansson, Ingeborg, f. Nielson. Fi:idd 1876. Missionar 1896-1946. Gift 1896 med 
K. J. Johansson. Natal. Di:id 1955. 

Karlsson, Elin, f. Nyberg. Fi:idd 1875, Ekeby, Uppland. Missionar 1898-1969. Gift 
1898 med K. Viktor Karlsson. Natal. Di:id 1969. 

Madsen, Anna. Fi:idd 1871, Ma1mi:i, Skâne. Missionar 1902-1908. Natal. Di:id, 
uppgift saknas. 

Witt, Elin. Fi:idd, uppgift saknas, Sydafrika. Missionar 1900-1906. Natal och Zulu
land. Overgick till annan mission i samband med aktenskap. Di:id, uppgift saknas. 

Svenska Kyrkans Mission 
Eftersom jag betraktar kvinnor i Svenska Kyrkans Mission som missionarer aven 
efter att de gift sig har de som avslutande ârtal pâ sin missionlirstid i nâgot faU sitt 
eget di:idsâr, annars det ârtal dâ mannen pensionerats eller di:itt. 

Berg, Edla, gift Hallendorff. Fi:idd 1870, Linki:iping, Ostergi:itland. Folkskolllira
rinna. Missionar 1897-1938. Oscarsberg och Emtulwa, Natal. Gift 1899 med Knut 
Hallendorff. Di:id 1943. 

Düben, Ingeborg von, gift Walberg. Fi:idd 1862. Missionar 1890-1915. Oscarsberg 
och Emtulwa, Natal. Gift 1897 med Erik Walberg. Di:id 1943. 

Flygare, Ida, f. Li:iwenthal. Fi:idd 1837, Hannover, Tyskland. Missionar 1877-1882. 
Gift 1867 med Carl Ludvig F1ygare. Durban, Aangelegen, Natal. Di:id 1882. 

Fristedt, Aljhild, f. Mellén. FOdd 1865, Hofs socken, Vastergi:itland. Missionar 
1886-1914. Gift 1886 med Frans Fristedt. Amoibie och Dundee, Natal. Ekutuleni, 
Zululand. Di:id 1914. 

Goës, Ester. Fi:idd 1869, Stockholm. Missionar 1893-1896. Oscarsberg, Natal. Di:id 
1896. 

Hellgren, Thora. Fi:idd 1872, Tierp, Uppland. Fo1kskollararinna. Missionar 1902-
1933. Appelsbosch, Umpumulo och Dundee, Natal. Di:id 1949. 

Jonatansson, Ida. Fi:idd 1859, Norra Solberga forsamling, Smâ1and. Smâskollara
rinna. Missionar 1884-1919. Oscarsberg, Natal. Di:id 1950. 

Jonsson, Ingrid. Fi:idd 1870, Kastli:isa forsamling, Skâne. Smâskollararinna. 
Missionar 1897-1935. Ekutuleni, Zululand och Dundee, Natal. Di:id 1943. 

Jonsson, Silluf Fi:idd 1875, Walleberga forsamling, Skâne. Sjukski:iterska. Missionlir 
1902-1940. Ekutuleni, Zululand och Dundee, Natal. Di:id 1959. 

Lekander, Ester, gift Helldén. Fi:idd 1873, Orby forsamling, Âlvsborgs lan. Missio
nlir 1901-1903. Oscarsberg, Natal. Gift 1902 med AdolfHelldén. DOd 1903. 
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Liljestrand, Siri, f. Bergholtz. Fodd 1874. Missioniir 1897-1908. Gift 1897 med 
Axel Liljestrand. Appelsbosch och Oscarsberg, Natal. Dod 1958. 

Ljungquist, Aurora, f. Bolling. Fodd 1848, Viistra Ryd, Smâland. Missioniir 1883-
1926. Gift 1882 med Fredrik Ljungquist. Appe1sbosch, Natal. Dod 1935. 

Nilsson, Emma. Fodd 1870, Madesjo forsamling, Kalmar liin. Smâskolliirarinna. 
Missioniir 1895-1911. Appelsbosch och Oscarsberg, Natal. Dod 1911. 

Norenius, Helena, f. Ohlsson. Fôdd 1861. Smâskolliirarinna. Missioniir 1889-1917. 
Gift 1889 med Lars Peter Norenius. Dundee, Natal. Dod 1937. 

Persson, Gustava. Fodd 1872, Skâne. Diakonissa. Missioniir 1898-1910. Dundee, 
Natal. Avgâng genom giftermâll910, gift Sorensen. Dod, uppgift saknas. 

Passe, Hedvig. Fodd 1861, Stockholm. Missioniir 1887-1913. Oscarsberg och 
Dundee, Natal. Dôd 1927. 

Skoog, Amanda. Fodd 1868, Ùrslosa forsamling, Viistergotland. Diakonissa. Missio
niir 1900-1907, 1917-1932. Dundee och Umpumulo, Natal. Avgâng genom gifter
mâll907, gift Elgquist, âterintriidde i tjiinst som iinka. Dod 1960. 

Swanbom, Gurly, gift Norenius. Fôdd 1871, Stockholm. Folkskolliirarinna. Missio
niir 1898-1933. Oscarsberg, Natal och Johannesburg, Transvaal. Gift 1902 med J. E. 
Norenius. Dôd 1933. 

Svensson, Alida. Fodd 1872, Sandarne, Giivleborgs liin. Sjukskoterska och barn
morska. Missioniir 1898-1901. Dundee, Natal och Ekutuleni, Zululand. Dôd 1901. 

Wennerqvist, Beda. Fôdd 1855, Kristinehamn, Viirmland. Folkskolliirarinna. 
Missioniir 1892-1920. Appelsbosch, Natal. Dôd 1928. 

Witt, Elin, f. Pallin. Fodd 1848, Filipstad, Viirmland. Missioniir 1876-1898. Gift 
1875 med Otto Witt. Oscarsberg, Natal. Uttriidde ur Svenska Kyrkans Mission 1890, 
i samband med makens avgâng fran tjanst. Dod 1898. 
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Appendix TI 
Missionsstationer i svensk Sydafrikamission 1876-1902 

Nedan fOljer en forteckning over svenska rnissionsstationer tillhôrande Fribaptist
samfundet, Helgelseforbundet och Svenska Kyrkans Mission i Sydafrika under 
perioden 1876-1902. Missionsstationema ar uppstallda i bokstavsordning under 
respektive mission. 1 uppstiillningen anges ar da missionsstationen grundats och 
geografisk placering i region. 1 anslutning till varje missionsstation fanns ofta vad 
som inom missionema kallades utstationer, dvs. en mindre missionsstation som 
organisatoriskt hOrde till en huvudrnissionsstation, samt ett antal s.k. predikoplatser. 
Dessa bâda senare kategorier ar inte fortecknade nedan. 

F ribaptistsamfundet 
Bethany, 1892, Natal. 

Greenwich, 1897, Natal. 

Itemba, 1895, Natal. 

Nyatikazi, 1894, Natal. 

Vryheid, 1902, Zululand. 

Helgelsefërbundet 
Betania, 1898, Natal. 

Bethe!, 1894, Zululand. 

Durban, 1889 alt. 1902, Natal. 

Ebenezer, 1894, Natal. 

Entembeni, 1893, Natal. 

Fridhem, Glendale, 1898, Natal. 

Pietermaritzburg, 1892, Natal. 

Svenska Kyrkans Mission 
Amoibie, 1881, Natal. 

Appelsbosch, 1886, Natal. 

Dundee Coaljields, 1891, Natal. 

Dundee Proper, 1895, Natal. 

Ekutuleni, 1888, Zululand. 

Emtulwa, 1897, Natal. 

!faye, 1890, Natal. 

Johannesburg, 1902, Transvaal. 

Oscarsberg, 1878, Natal. 
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Kallor och litteratur 

Otryckt material i offentliga arkiv och bibliotek 

Fin land 

Helsingfors 

V altionarkisto/Riksarkivet, Helsingfors (RAH) 

Stenbiick-Kivekiis suvun arkisto, A 7 
Beda W ennerqvist till Ottilia Stenbiick 

Norge 

Oslo 

Riksarkivet, Oslo (RAO) 

Privatarkiv 410, Det Norske Misjonsforbund (PA 410 DNM) 
Eske 39, Den Frie Ostafrikanske Mission, Boks 12. "Aarsberetning for Den frie 
0stafrikanske Mission fra 25de April 1889 til 25de April 1890" & 
"Tiaarsberetning for Den Frie 0stafrikanske Mission fra 1ste januar 1889 til 30te 
juni 1899 ved Centralkorniteens Sekretrer." 
Eske 39, Den Frie Ostafrikanske Mission, Boks 20B, Den Frie Ostafrikanske 
Mission, korrespondanse 1889-1891. 

Sverige 

Gôteborg 

Landsarkivet, Goteborg 

Liirarinnornas missionsforenings arkiv, Privatarkiv B 61 
A 1:1 Konferensprotokoll1901-1959 
F Ia:2 LMF Redogôrelse 1901 

Lund 

Lunds universitetsbibliotek (LUB) 

Holmstrom, Olof, efterliimnade papper 7. Brev till Olof & Signe Holmstrom 
IIi 

Beda W ennerqvist till Signe Holmstrôm 

Maria Brings brevsamling (Bring, Maria Ulrika, f Ehrenborg) 
Hedvig Posse till moster Ulla 

Lunds missionssiillskaps samlingar 
1 a LMS protokoll 
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Skânes Arkivforbund, Lund (SAL) 

Fribaptistsamfundets arkiv 
Arkiv under uppbyggnad, annu inte systematiserat 

Stockholm 

Riksarkivet, Stockholm (RA) 

Kvinnliga Missionsarbetares arkiv 
A 1:1 Protokoll1894-1914 

Stock:holms stadsarkiv (SSA) 

Evangeliska Fosterlandsstifielsens arkiv 
E 1 Brev, brev fran Ester Goës 

Hogre Lararinneseminariets arkiv 
D 1 Matrikel 
D III a Betyg fOr intradessokande 1864-1927 
D III a Betygsbok 1861-1893 

Svenska Missionsradet arkiv, Kvinnokommittén, arkiv 601 
A 1 Protokoll Svenska Missionsrâdets kvinnokommittés protokoll 1915-1939 
H 1 a Halsning fran Allmanna Svenska Missionskonferensens Kvinnokommitté 

Uppsala 

Kyrkokansliets arkiv, Uppsala (KAU) 

Svenska Kyrkans Missions arkiv (SKMA) 
A 1 Svenska Kyrkans Missionsstyrelse protokoll1874-1903, 1925-1928 
A II Svenska Kyrkans Missionsstyrelse protokollsbilagor 1874-1903, 1924 
E 1 Missionsdirektoms korrespondens, Sydafrika, 1897-1903, 1934-1935 
Sydafrika (Faltarkivet), A 1 Protokoll 1877-1903 
Hjalmar Danells samling 
Ebba Hildebrandssons sam1ing 
Gurly Norenius samling 
Hedvig Posses samling 

Landsarkivet, Uppsala (ULA) 

Syster Lotten Muncks arkiv (LMA) 
Utdrag ur Beda Wennerqvists dagbOcker, 3/10 1893- 1901 6/1 

Uppsala universitetsbibliotek (UUB) 

Nils Lovgrens samling 
473 A, Anna Lovgren (Posse) till Hedvig Posse 

Waldemar Rudins samling 
Beda W ennerqvist till W aldemar Rudin 

ë>rebro 

Folkrorelsemas arkiv i Orebro lan, Orebro (F AO) 

Helgelseforbundets arkiv (HF:s arkiv) 
A 1: 1 Helgelseforbundets protokollsbok, 1890-1907 
D 2:1 Forteckning pa antagna och utsanda evangelister och missionarer 1887-1960 
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Sydafrika 

Kapstaden 

State archive/Statsarkivet, Kapstaden 

Nederduitse Gereformeerde Kerk archive/ Hollandskt Reformerta Kyrkans 
ar ki v 

Huguenote seminariets (Wellington) samlingar 

Umpumulo 

Umpumulo Church Centre Archive, Umpumulo 

Okatalogiserat material fr!m Svenska Kyrkans Mission 

Otryckt material i enskilda arkiv 

Hos Gunvor Dahlberg, Lôvâsgatan 28, Nassjô 
Brev fn'm Ida Jonatansson, Svenska Kyrkans Mission 

Hos Gun-Britt Gunnarsson, Torsgârd, Gôdeberg, Bodafors 
Brev fn'ln Ida Jonatansson, Svenska Kyrkans Mission 

Hos Ruth Burke Rill, 2456 Stansberry Way, Sacramento, Califomia 
Manuskript som delvis bygger pa dagboksanteckningar fran Mathilda Gustafsson, 
gift Andersson, Fribaptistsamfundet. (Diskett med detta manuskript f6rvaras i 
Fribaptistsamfundets arkiv och hos Karin Sarja) 

Hos Karin Sarja, Flottiljgatan 28, Uppsala 
Brev fran Willy Gustafsson till Karin Sarja 
Brev fran Ruth Burke Rill till Karin Sarja 
Manuskript, Gunilla Gunners kommande doktorsavhandling i missionsvetenskap 
om Nelly Hall och fragan om kvinnors predikande runt sekelskiftet 1900. 
A vhandlingskapitel, Gunilla Nyberg Oscarssons kommande doktorsavhandling i 
missionsvetenskap om svensk pingstrnission i Burundi under 1900-talet. 

Tryckt material 

Government Files 

Killie Campbell Africana Library, University of Natal, Durban 
Colony ofNatal Blue Book on Native Affairs (Natal Blue Book) 1884-1902 
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Tidskrifter och tidningar 
Chicagobladet 1888-1891 
Fe be. En julhelsning fran Diakonissanstalten 1894-1903 
Lunds Missionstidning 1876-1903 
Missionœren (Evangelisk kristelig Ugeblad) 1889-1892 
Svenska Kyrkans Missions Tidning/ Missionstidning under inseende af Svenska 
Kyrkans Missionsstyrelse 1876-1903 
Olivebladet, ett blad for den tjenande kiirleken 1887-1903 
Sanningsvittnet, bi/aga 1888-1890 
Trons segrar 1890-1903 
Upplysningens viin 1888-1903 

ë>vriga kallor och litteratur 
100 ar i ord och bild. 6rebromissionen 1892-1992 

1992 100 ar i ord och bild. 6rebromissionen 1892-1992. Bokforlaget 
Libris, Orebro. 

Adolfsson, Marta & Bemtsson, Anna 
1984 Ceza. A Roundabout Way to the Goal. Three Decades of Medical 

Missionary Work in South Africa. Svenska Kyrkans Mission, 
Uppsala. 

Anderson, Theodor (red.) 
1928 Svenska Missionsforbundet. Dess uppkomst och femtioariga 

verksamhet. Yttre missionen. Svenska Missionsforbundets forlag, 
Stockholm. 

Aulén, Gertrud 
1949 Svenska Kvinnors Missionsf6rening. 1: Svenska Kyrkans Mission 

sjuttiofem ar. Svenska Kyrkans missionsstyrelse, Uppsala, s. 489-497. 
Av Herren har det skett 

1947 Av Herren har det skett. Helgelseforbundet 60 ar. Helgelse
forbundets forlag, Gotabro, Hardemo. 

Axelson, Sigbert 
1970 Culture Confrontation in the Lower Congo. From the Old Congo 

Kingdom to the Congo Independent State with special reference to 
the Swedish Missionaries in the 1880 's and 1890 's. Gummessons 
forlag, Falkoping. 

1976 Missionens ansikte. Bokforlaget Signum, Lund. 
Ballard, Charles 

1986 From Sovereignty to Subjection: The Political Economy of Zululand 
1820-1906. 1: Jarle Simensen (red.): Norwegian Missions in African 
History. Vol. 1: South Africa 1845-1906. Norwegian University 
Press, Oslo, s. 56-100. 

1989 Traders, Trekkers and colonists. 1: Andrew Duminy & Bill Guest 
(red.): Natal and Zululand from earliest times to 1910. A new 
history. University of Natal Press/Shuter & Shooter, 
Pietermaritzburg, s. 116-14 5. 

Bean, Lucy & van Heyningen, Elizabeth (red.) 
1983 The Letters of Jane Elizabeth Waterston 1866-1905. Van Riebeeck 

Society, Cape Town. 
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Beaver, Pierce R. 
1968 Ail Loves Excelling. American Protestant Women in World Mission. 

William B. Eerdmans Pub1ishing Company, Grand Rapids, Michigan. 
1980 American Protestant Women in World Mission. A History of the 

First Feminist Movement in North America. William B. Eerdmans 
Pub1ishing Company, Grand Rapids, Michigan. 

Berge, Lars 
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1910. Studia Missiona1ia Upsa1iensia 78, SIM, Uppsala. 
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